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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 33,19 грн

1 рос. руб. = 0,4 грн

Вирішити 
на трьох 

Значна частина дорогого імпортного газу, який ми закуповуємо з такими величезними труднощами, в Україні і досі використовується для обігріву неба.  ❙
Фото з сайта zik.ua. ❙

Патову ситуацію 
з демаршем 
«Газпрому» 
Україна 
долатиме 
за допомогою 
Єврокомісії 
стор. 6 »

«Не привозьте нічого. 
Просто приїдьте» 

Понад сто волонтерських поїздок у 

зону АТО зробив 

Олександр Положевець 

із побратимами 

стор. 10  »

Свій трактор 
Після тривалого 

простою ХТЗ нарешті 

завершив рік із 

чималим прибутком 

стор. 2  »

Гроші таки 
пахнуть 

У Франції взяли 

під арешт екс-президента 

Саркозі 

стор. 5 »
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«Наразі підприємство вже сформувало портфель замовлень, що 
припускає реалізацію близько 300 тракторів на внутрішньому і більше 500 
тракторів на зовнішньому ринках».

Андрiй Коваль
директор Харкiвського тракторного заводу

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

  Минулого року з конвеє-
ра Харківського тракторно-
го заводу зійшло 794 одиниці 
сільськогосподарської тех-
ніки, що дозволило підпри-
ємству завершити поточний 
виробничий період із майже 
50-мільйонним прибутком. 
Цю статистику можна смі-
ливо назвати маленькою сен-
сацією, оскільки завод після 
тривалого простою відновив 
свою роботу лише у 2016-му 
й зазнав у процесі реконс-

трукції збитків у розмірі 667 
мільйонів гривень. 
 Як повідомила прес-служ-
ба ХТЗ, модернізована тех-
ніка наразі реалізується не 
лише в Україні, а й у Мол-
дові, Казахстані, Вірменії, 
Болгарії, Польщі, Новій Зе-
ландії, Білорусі та інших 
країнах. Минулого року за-
вод представив свою нову ба-
зову модель — трактор ХТЗ-
24К на вітчизняній вистав-
ці «Агроекспо-2017», де, за 
оцінками фахівців, машина 
продемонструвала найкра-
щі технічні характеристики. 

Оновлення парку і модерніза-
ція виробничих приміщень 
триватимуть тут і далі, на 
що інвестор (промислова гру-
па DCH Олександра Ярос-
лавського) виділив понад 300 
мільйонів гривень. 
 Є у планах і нарощення 
обсягів виробництва. За сло-
вами директора Андрія Ко-
валя, наразі ХТЗ випускає 
від 80 до 150 одиниць техні-
ки за мі сяць, тодi як піко-
ва потужність сягає 180 ма-
шин. «Наразі підприємство 
вже сформувало портфель за-
мовлень, що припускає ре-
алізацію близько 300 трак-
торів на внутрішньому і біль-
ше 500 тракторів на зовніш-
ньому ринках, — каже він. 
— Підприємство бере участь 
у реалізації держпрограми, в 
рамках якої вітчизняним аг-
раріям iз лютого 2018 року 
буде компенсуватися від 25 до 
40% вартості тракторів вироб-
ництва ХТЗ. Раніше компен-

сація становила 20%. За цією 
програмою в другому півріч-
чі 2017 року завод реалізував 
87 тракторів на загальну суму 
127,7 мільйона гривень».
 Реанімація тракторного 
заводу пожвавила роботу й 
інших вітчизняних підпри-
ємств. Недавно група DCH, що 
володіє активами ХТЗ i рудни-
ком «Суха Балка» у Кривому 
Розі, придбала Дніпровський 
металургійний завод та має 
намір отримати обопільний 
ефект від взаємодії трьох ви-
робничих структур. «Будемо 
досягати синергії, — проко-
ментував ситуацію інвестор. 
— ДМЗ виробляє металургій-
ну продукцію,  ХТЗ споживає 
багато металу, а ДМЗ потре-
бує продукту «Сухої Балки». 
Ці підприємства співзвучні у 
тому, що виробляють. При-
дбання металургійного ком-
бінату розширить масштаби 
інвестицій групи DCH в ук-
раїнську економіку». ■

Ірина ЛУГОВА

 Упродовж минулої доби 
російські окупанти вкотре 
порушили умови перемир’я. 
Українська сторона 
зафіксувала  один обстріл 
своїх опорних пунктів на До-
нецькому напрямку. Зокре-

ма, зі стрілецької зброї агре-
сор вів вогонь по укріплен-
нях українських захисників 
поблизу Новогригорівки.
 Унаслiдок обстрілу пора-
нення зазнав один українсь-
кий захисник. Його доправи-
ли до лікувального закладу 
та надали необхідну медич-

ну допомогу. На Лугансько-
му напрямку режиму все-
охоплюючого припинення 
вогню  ворог дотримувався 
повною мірою.
 Тим часом Моніторинго-
ва місія ООН із прав людини 
в Україні опублікувала свіжі 
дані про кількість жертв кон-
флікту на Донбасі. Упродовж 
трьох місяців, від 16 листо-
пада 2017-го до 15 лютого 
2018-го, в зоні АТО на Дон-
басі загинуло 12 цивільних 
людей, ще 61 особа отрима-
ла поранення.
 «Це є зниженням на 16% 
порівняно з минулим моні-
торинговим періодом. Однак 
ми також зафіксували збіль-

шення випадків цивільних 
жертв у результаті вибухів 
i використання легкого оз-
броєння на 66,7%», — за-
значила голова місії Фіона 
Фрейзер.
 Водночас у лютому зафік-
сували найнижчу кількість 
цивільних жертв від почат-
ку конфлікту на Донбасі — 
жодного смертельного ви-
падку, сім людей отримало 
поранення. У березні заги-
нуло троє цивільних, семеро 
поранено.
 Також у місії зазначили, 
що кількість порушень ре-
жиму тиші після оголошен-
ня 5 березня перемир’я зни-
зилася. ■

Катерина ЛАЗАНЮК 
Одеса

 Голова Одеської ОДА Максим 
Степанов призначив художника 
Олександра Ройтбурда директором 
Одеського художнього музею. Кон-
тракт із Ройтбурдом підписано на 
п’ять років.
 «Людина, яка пройшла конкурс і 
представила свою програму, повин-
на бути призначена на посаду», — 
прокоментував Степанов. — Я вірю, 
що всі пристрасті, якi відбувалися 
навколо Олександра, припиняться. І 
він доведе своєю роботою, на що зда-
тен. Я вірю, що саме художній музей 
буде тим острівцем культури, духов-
ності, який ми з вами будемо із задо-
воленням відвідувати».
 Нагадаємо, ще в грудні мину-
лого року Ройтбурд виграв відкри-
тий конкурс на посаду директо-
ра Одеського художнього музею. 
Представивши свою програму роз-
витку, він обійшов колишнього ди-
ректора музею Віталія Абрамова та 
його заступника Сергія Седих. Ще 
тоді митець запланував зробити 
музей відкритiшим, переосмисли-
ти концепцію експозиції, подума-
ти про те, як зробити капітальний 
ремонт, який уже не можна відкла-
дати.
 Одразу після призначення депу-
тати Одеської обласної ради розгор-
нули огидну кампанію з дискредита-
ції художника. Його звинувачували 
у збоченнях і малюванні фекаліями. 
28 лютого 2018-го постійна Комісія 
з питань освіти, науки, молодіжної 
політики, спорту, культури та ту-
ризму Одеської облради під тиском 
депутатів не підтримала кандидату-
ру Ройтбурда. А згодом, 14 березня, 
вже Одеська обласна рада не затвер-
дила художника Олександра Ройт-
бурда. За призначення проголосува-
ли 28 депутатів, проти — 22, не голо-
сували — 34. На захист художника 
стали українські митці. Юрій Анд-
рухович, Дмитро Богомазов, Сергій 
Жадан, Пилип Іллєнко та інші під-
писали листа до «губернатора» Оде-
щини з проханням призначити Рой-
тбурда.
 Після офіційного оголошен-
ня Олександр Ройтбурд подякував 
усім, хто його підтримував, і зазна-
чив, що, попри весь бруд, який на 
нього вилили за цей період, він усе-
таки радий такому результату. «Я 
хочу разом iз колективом зробити 
художній музей відкритим, сучас-
ним закладом культури — прошу 
не плутати з поняттям «музей су-
часного мистецтва». По-перше, пла-
ную зробити трохи інші акценти в 
експозиції картин, але шедеври за-
лишаться на своєму місці. Іншими 
словами, історична частина закла-
ду має бути такою, яку задумували 
його засновники. По-друге, хочу, 
щоб музей був відкритим для родин-
ного дозвілля, став дружнім для ту-
ристів. По-третє, має бути оновле-
но сайт музею», — розповів він про 
свої плани на найближчий час. ■

ТАК ТРИМАТИ

Свій трактор
Після тривалого простою ХТЗ нарешті 
завершив рік із чималим прибутком

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Як художник 
Художньому
Після трьох місяців 
невизначеності 
та цькувань Ройтбурд 
усе-таки став 
директором музею 

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ціни в Україні нагадують неслух-
няних коней, запряжених у віз: час від 
часу пускаються у нестримний галоп, не 
звертаючи уваги на лайку візника й луп-
цювання їх батогом. І складається вра-
ження, що зростанню цін (причому аб-
солютно на все) кінця немає. 
 Єдине, на що спромоглося Мініс-
терство економічного розвитку і тор-
гівлі України, аби хоч якось «втішити» 
співгромадян, то це створити онлайн-
ресурс для відслідковування динамі-
ки цін. «Інструмент дозволяє в кілька 
кліків побачити, як змінюються ціни 
на популярні продукти в Україні, і вже 
на основі цього матеріалу робити влас-
ні висновки», — розповів голова офі-
су ефективного регулювання (Better 
Regulation Delivery Office, BRDO) Олек-
сій Гончарук. 
 Наразі на сайті «Платформа ефек-
тивного регулювання», що створений 
Мінекономрозвитку за підтримки Де-
ржавної регуляторної служби, а також 
Офісу ефективного регулювання (BRDO) 
та Ініціативи Європейського Союзу 
EU4Business, доступний інфляційний 
калькулятор, що дозволяє побачити, як 
із часом змінювалися ціни в країні. За 
допомогою онлайн-конструктора можна 
підібрати продукти, з яких складається 
страва, обрати часовий проміжок, і про-
грама продемонструє, як змінювалася 
ціна на кожен інгредієнт окремо і на всю 
страву в цілому.
 Зазначається, що онлайн-сервіс ав-
томатично збирає дані з відкритих дже-
рел (Держстат, НБУ, Світовий банк, Єв-
ростат) та фіксує щоденну динаміку цін 
на товари за даними найбільших он-
лайн-супермаркетів. Крім того, інфор-
мація представлена в регіональному 
розрізі по областях.
 Свіжість даних забезпечується тим, 

що динаміка цін на споживчому ринку 
в регіонах оновлюється щодва тижні, в 
онлайн-магазинах — щодня, а індекси 
споживчих цін актуалізуються кожного 
тижня.
 Користувач також може редагувати 
графік відповідно до своїх цілей i заван-
тажувати його на свій комп’ютер. Також 
є можливість вбудувати окремі графіки 

у свій веб-сайт.
 А найближчим часом Офіс ефектив-
ного регулювання (BRDO) планує також 
запустити індекс доступності житла.
 Тож, шановні українці, «насоло-
джуйтеся» тим, що знатимете фактич-
но до найдрібніших подробиць про змі-
ни цін на все, але, вибачайте, вплинути 
на них не зможете. ■

НА ФРОНТІ

Голосна тиша
Моніторингова місія ООН фіксує менше 
обстрілів на передовій

■

ЦІНИ

Інформація про інфляцію
Створено онлайн-ресурс для відслідковування 
вартості харчів

■

Великий вибiр без вибору.
Фото з сайта zagranitsa.com.

❙
❙
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії з трибу-
ни парламенту оприлюднив вражаючі 
цифри обсягів експорту сировини за 
2017 рік. 
 «Минулого року Україна експор-
тувала 42 млн. тонн зернових і отри-
мала за це 3 мільярди доларів валют-
ної виручки. Для порівняння — лише 
на експорті олії ми заробили 4 міль-
ярди доларів. Тобто Україна встанов-
лює рекорди збору врожаїв, з експор-
ту зернових і отримує за це абсолютно 
мізерні доходи. Потім перетворюєть-
ся на експортера дешевої робочої сили 
і дешевої сировини», — розповів лідер 
Радикальної партії.
 Народний депутат наголосив на 
тому, що економіка не розвиватиметь-
ся, поки Україна експортує сировину 
і дешеву робочу силу. 
 «Влада розказує нам про економіч-
не зростання. Неможливе економіч-
не зростання, коли в Україні не зали-
шається кваліфікованих трудових кад-
рів. Неможливе економічне зростання, 
поки ми торгуємо сировиною замість 
продукції. Ми перетворюємося на си-
ровинну колонію, а українці тікають 
за кордон», — обурився Ляшко.
 Політик заявив, що єдиний спосіб 
припинити відтік кваліфікованої ро-

бочої сили за межі України — підні-
мати доходи громадян. 
 «Зупинять трудову міграцію не 
прикордонники із собаками, а підви-
щення зарплат і підвищення рівня 
життя українців. Саме тому Ради-
кальна партія постійно наполягає на 
тому, що уряд має підвищити зарпла-
ти і пенсії. Це розвиток економіки, 
це робочі місця, це радикальна зміна 

економічної політики. Коли зростає 
рівень безробіття, люди отримують 
жебрацьку зарплату, а пенсіонери, 
які працювали все життя, копійча-
ну пенсію, неможливо говорити про 
майбутнє країни. Запорука розвит-
ку України — підвищення зарплат, 
створення нових робочих місць і 
відродження власної економіки», — 
підсумував Ляшко. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Спокій оперативникам Києва та 
області лише сниться, адже доводить-
ся постійно працювати над припинен-
ням діяльності організованих злочин-
них груп та злочинних організацій на 
ввіреній правоохоронцям території. 
Ось і цього разу, отримавши оператив-
ну інформацію про перебування в Ук-
раїні «злодія у законі» на прізвисько 
«Професор», відразу почали відпра-
цювання. Поліцейські вже знали, що 
26-річний уродженець Грузії, який 
постійно живе в Туреччині, був «коро-
нований» у 2013 році в одній із півден-
них країн.

 Начальник Головного управління 
Національної поліції у місті Київ Анд-
рій Крищенко повідомив на сайті свого 
відомства: «Оперативним шляхом ми 
встановили, що під час перебування на 
території України «злодій у законі» 
організовував так звані «сходки» для 
перерозподілу сфер впливу в кримі-
нальному світі. При цьому «Професо-
ра» найбільше цікавили групи крадіїв 
автомобілів та особи, які займалися 
крадіжками речей із транспортних за-
собів на території Києва та Кропивни-
цького. Також він приділяв увагу за-
лученню до незаконної діяльності мо-
лоді». 
 Цього кримінального суб’єкта у ве-

ресні 2017 року  вже затримували пра-
цівники столичного карного розшуку. 
Тоді його примусово видворили у Ту-
реччину. В аеропорту молодик радіс-
но посміхався оперативникам, які 
його супроводжували, а наприкінці 
року... порушив рішення щодо забо-
рони в’їзду на територію нашої держа-
ви й під іншим прізвищем незаконно 
перетнув кордон. Тож правоохорон-
цям нічого не залишалося, як удруге 
супроводити невгамовного «Професо-
ра» до літака, яким той попрямував 
до Стамбула. Наразі вирішують пи-
тання про заборону цьому гастролеру 
в’їжджати на територію України тер-
міном на три роки. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У «файному місті» хо-
чуть навести лад із роз-
міщенням різноманітних 
вивісок та елементів зов-
нішньої реклами, бо їх всез-
ростаюча кількість та стро-
катість пішла аж ніяк не на 
користь обличчю міста. Про 
те, як саме це можна зроби-
ти, йшлося на недавній пуб-
лічній консультації за учас-
тю представників влади, 
підприємців та громадсь-
ких активістів, яку органі-
зувала ГО Centre UA. 
 Як зазначила регіональ-
на координаторка громад-
ської організації в Терно-
полі Юлія Ковальчук, без-

системне розміщення виві-
сок призводить не лише до 
візуальної непривабливості, 
а й до пошкоджень і руйна-
ції фасадів та до спотворен-
ня історичних будівель. 
Відтак під час заходу об-
говорювали, зокрема, такі 
питання: як посилити кон-
троль за незаконно встанов-
леними вивісками, хто має 

розробити нові правила, як 
збалансувати інтереси під-
приємців та міської влади, 
чи потрібне місту створення 
єдиного візуального стилю.
 У результаті розмови 
громадські активісти вирі-
шили ініціювати створення 
робочої групи, куди ввій-
дуть представники всіх за-
цікавлених сторін. Вона й 

готуватиме проект необхід-
них змін до Правил благо-
устрою Тернополя з їх на-
ступним громадським об-
говоренням та винесенням 
на затвердження сесії Тер-
нопільської міської ради.
 До слова, у липні 2015 
року виконавчий комі-
тет Тернопільської місь-
кої ради вже затверджував 
зразки зовнішнього виг-
ляду та розміщення рек-
ламних засобів та вивісок 
у центральній частині міс-
та. Відповідним рішенням 
регламентувалося і те, як 
повинно це все виглядати і 
де саме та як розміщувати-
ся. Залишається сподівати-
ся, що наступна спроба буде 
більш ефективною. ■

РАРИТЕТИ

Чули дзвін
Найстаріший релігійний 
атрибут України скликає 
своїм потужним «голосом» 
вірян на службу Божу 
в соборі Святого Юра
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 У соборі Святого Юра у Львові є най-
старіший дзвін України, збережений до 
наших часів із 1341 року. Трохи запиле-
ний і багатьма забутий, він у святкові дні 
все ще сповіщає містян про початок служ-
би Божої.
 Юрський дзвін підвішено на верхівці 
старої дзвіниці, що розташована автоном-
но від церкви, тому потрібно підійматися 
крутими, звивистими сходами, щоб поба-
чити велетня, який заввишки 85 см і ва-
жить 415 кг. Дзвін вирізняється спокій-
ними і скромними формами та видовже-
ними пропорціями. У нижній, широкій, 
частині його прикрашає валик, а у верх-
ній — чотири валики — по два зверху і 
знизу вінця дзвона. Дзвіниця (утім, як і 
сам храм) є пам’яткою ЮНЕСКО.
 Дзвін було відлито ще за часів прав-
ління галицького боярина Дмитра 
Детька,  що тривало із 1340 по 1349 
роки. Головною його історичною заслу-
гою є безпосередня участь у відбитті аг-
ресії з боку поляків, татарів і угрів. Ро-
зуміючи, що підвладне військо не здатне 
захистити кордони, Дмитро Детько прово-
див гнучку зовнішню політику, налашто-
вуючи на міжнародній арені одних своїх 
ворогів проти інших — приміром, татарів 
проти поляків. У 1341 році між польсь-
ким королем Казимиром і Дмитром було 
укладено угоду не нападати на землі один 
одного. З цією угодою і пов’язують відли-
вання дзвону, що був, швидше, створе-
ний у рамках святкування і розташова-
ний біля кам’яної ротонди на місці дав-
нього храму святого Юра. А вже з цього 
храму дзвін перейшов до нинішнього.
 Проте в процесі дослідження дзвону 
в науковців виникли певні суперечності, 
які залишаються невирішеними: досі не 
з’ясовано, хто був остаточним автором. 
Рiч у тiм, що у верхній частині — дворяд-
ковий напис: «В ле[то] 6849 [1341] сольян 
был колокол сій святому Юрыю при князі 
Дмитрии игуменом Євфимьєм». А посере-
дині — трохи викривленими літерами, у 
зворотному порядку та ще й уже по сухо-
му матеріалу видряпано: «А писав Скора 
Яків». Когорта дослідників запевняють, 
що дзвін був змайстрований німцем і є 
безпосереднім зразком німецької відлив-
ки того часу, зробленої дуже старанно й 
акуратно, натомість підпис порушує всі 
стильові канони, адже виконаний грубо і 
з помилками, тому, швидше за все, Яків 
Скора був помічником майстра і непоміт-
но вирішив увіковічити своє ім’я. 
 Частина дослідників усе ж наполягає 
на авторстві Якова, зауважуючи, що весь 
текст написаний слов’янською мовою, що 
вже підтверджує національну приналеж-
ність дзвону. А Якова Скору, який був не 
дуже освічений і писав із помилками, не 
могли взяти в помічники німецькому ли-
варнику, тому він здійснював основну 
важку роботу зі створення дзвону, а над-
пис міг зробити хтось інший ще й з тієї 
причини, що автор не міг вписати себе у 
верхньому рядку поруч із князем та ігу-
меном.
 Однак, незважаючи на всі історичні й 
авторські перипетії, саме цей дзвін вва-
жається найстарішим релігійним атри-
бутом України,  найвідомішим українсь-
ким витвором, а також пам’яткою серед-
ньовічної європейської культури, науки і 
техніки. Один із небагатьох, що залишив-
ся неушкодженим у часи радянської бо-
ротьби із вірою, адже саме в цей час було 
потрощено й переплавлено сотні дзвонів, 
деякі з них були ще старіші за зразок у со-
борі Святого Юра. ■

■

ПЕРСОНА НОН-ГРАТА

У статусі «турецькопідданого»
Столичні оперативники вдруге затримали і видворили до Стамбула настирливого 
кримінального авторитета-гастролера

■

ОБЛИЧЧЯ МІСТА

Написи на фейсі
У Тернополі вирішили боротися 
з «візуальним хаосом»

■

ВИХІД Є

Запорука розвитку України — 
підвищення зарплат
Олег Ляшко розповів, 
як зупинити трудову 
міграцію

■

Олег Ляшко хоче, щоб найкращі спеціалісти не виїжджали за кордон, а отримували гідну 
зарплату в Україні.

❙
❙
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«Владислав Волошин завжди здавався мені твердим, як алмаз. 
Але і у алмаза є  своя межа міцності. Це не була депресія — це 
був свідомий вибір».

Юрій Бутусов
головний редактор видання «Цензор.нет»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Учора в парламенті на пропозицію пред-
ставників фракцій БПП та «Народного 
фронту» депутати вшанували хвили-
ною мовчання пам’ять в. о. директора 
КП «Миколаївський міжнародний аеро-
порт», Народного героя України, бойо-
вого пілота Владислава Волошина, який 
днями наклав на себе руки. Вони ж пере-
дали звернення їхнього колишнього ко-
леги, голови Миколаївської ОДА Олексія 
Савченка до Президента та Генеральної 
прокуратури взяти під особистий конт-
роль розслідування цієї справи.
У цьому не було б нічого дивного, якби 
не одне але… Саме Олексія Савченка 
називають однією з головних можливих 
причин самогубства героя. А точніше 
— махінації, які відбувалися навколо ре-
конструкції Миколаївського аеропорту, 
та спроби втягнути Волошина у схеми з 
незаконними тендерами. Цей ворог для 
бойового офіцера виявився страшні-
шим, ніж полон бойовиків.

«Там ворог був зрозумілий»
 У 2015 році Владислав Волошин от-
римав премію «Народний герой Украї-
ни». І, чесно кажучи, було за що: будучи 
пілотом штурмовика Су-25 299-ї Мико-
лаївської бригади тактичної авіації, він 
здійснив 33 бойові вильоти, даючи доб-
рячої прочуханки російському агресо-
ру. Він став легендою не лише для своїх 
побратимів — саме на Владислава Воло-
шина російська пропаганда намагалася 
повісити аварію «Боїнга» «Малайзійсь-
ких авіаліній» рейсу MH17 у 2014 році. 
А на передовій ходили розповіді про те, 
як «Грач» (позивний Волошина) піс-
ля того, як його штурмовик збили чи то 
росіяни, чи то сепаратисти, катапульту-
вався на ворожій території і зі зламаною 
рукою пробрався до своїх. 
 У 2016 році Волошин демобілізував-
ся. Враховуючи його професійний до-
свід, авторитет та принципову позицію, 
героя призначили керівником Мико-
лаївського аеропорту. Тож звістка про 
самогубство бойового офіцера пролуна-
ла справді як грім посеред ясного неба. 
І водночас витягла на поверхню різні 
корупційні «схеми», які досі є для ба-
гатьох «міцних господарників» звич-
ною справою, і що, очевидно, виявило-
ся занадто важким тягарем для совісті 
бо йового офіцера.
 Ще два місяці тому миколаївський 
журналіст Андрій Лохматов опублікував 
резонансне розслідування, де йшлося про 
тендерну оборудку в рамках ремонту ае-
ропорту. Зокрема, він виклав аудіозапис 
розмови під час наради, на якій присутні 
голоси, схожі на заступника голови Ми-
колаївської ОДА Валентина Гайдаржи, 
депутата Миколаївської облради Федора 
Барни та керівництва аеропорту — Філа-
това і Волошина. Нині про цей запис на-
гадав журналіст програми журналістсь-
ких розслідувань «Наші гроші» Юрій Ні-
колов. Ось фрагмент розмови:
 Барна: — А тендер провести надо 
срочно. Ты голова комиссии (тендер-
ной)?

 

Філатов: — Нет.
 Барна: — А кто голова комиссии?
 Філатов: — Герой Украины (натяк на 
народну відзнаку Волошина. — Авт.).
 Барна: — Ну так чего ты боишься? 
Сепаратистов не боялся, а тендер про-
вести не можешь?
 Волошин: — Так там был враг поня-
тен.
 Барна: — Когда вас будут вызывать в 
прокуратуру, вы не говорите, что Барна 
приезжал и требовал тендер назначить. 
Поехали.
 Той же Юрій Ніколов пубікує фак-
ти зловживань у ході реконстукції аеро-
порту. «06 Березня 2018 р. КП «Мико-
лаївський міжнародний аеропорт» Ми-
колаївської облради розірвав договір iз 
ТОВ «ЄІС» щодо капітального ремонту 
будівлі аеровокзалу за 102,23 млн. грн. 
Комунальники вказали, що розірвали 
договір на вимогу доручення голови Ми-
колаївської облдержадміністрації Олек-
сія Савченка. Сам Савченко пояснив, що 
вимоги розірвати договір висунула Дер-
жаудитслужба, яка виявила порушен-
ня під час перевірки тендеру», — зазна-
чає журналіст.
 Газета «Николаевские вести», яка 
взялася розслідувати всі обставини про-
ведення реконструкції аеропорту, із по-
силанням на власні джерела вказує і на 
інші незрозумілі речі. «Одна з мико-
лаївських фірм виграла тендер на ви-
робництво електромонтажних робіт в 
аеропорту на велику суму — близько 60 
мільйонів гривень. Фірма отримала пе-
редоплату в сумі 10 мільйонів i викона-
ла більшу частину робіт. Однак нещо-
давно надійшла вказівка (від кого саме 
— джерело не хоче говорити. — Ред.) 
більше грошей підряднику не платити, 
а укласти договір на електромонтажні 
роботи з іншою фірмою», — зазначають 
журналісти.
 Що з тих фактів стало останньою 
краплею — невідомо. Зрозуміло одне — 
такі порушення були добре відпрацьова-
ною практикою і як зламати ситуацію, 
Волошин не знав. Тому вирішив піти 
сам. Хай у такий страшний спосіб.

«Чекаємо резонансних затримань»
 Сам Олексій Савченко всі звинува-
чення на свою адресу відкидає. «Бага-
то з тих, хто навіть не був знайомий із 
Владом і його роботою на підприємс-
тві, почали розповсюджувати різну ні-
сенітницю про якісь мільйонні тендери 
та інше. Дехто взявся тиражувати теле-

фонну переписку Влада, як я зрозумів, 
iз колишніми керівниками КП «Мико-
лаївський міжнародний аеропорт», які 
й наробили на підприємстві казна-що. 
Припиніть займатися незрозумілими 
речами. Є правоохоронні органи, які 
об’єктивно і неупереджено розберуть-
ся в тому, що сталося. Чекаю офіційної 
позиції від компетентних органів, і всі, 
хто причетний до того, що сталося, нез-
важаючи ні на які нюанси, обов’язково 
понесуть відповідальність», — гнівно 
написав очільник ОДА на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці».
 От тільки в журналістів виникли ве-
личезні сумніви в тому, що розслідуван-
ня буде проведене відкрито і неуперед-
жено. Хоча б тому, що розслідування ре-
зонансної справи доручили слідчому від-
ділу головного управління Нацполіції в 
Миколаївській області, яке очолює Юрій 
Мороз. «Це саме його підлеглі розбира-
тимуться, чому сталося це самогубс-
тво. І саме підлеглі Мороза перевіряти-
муть, чи причетний до самогубства Во-
лошина керівник Миколаївської ОДА 
— Олексій Савченко. Але тут така шту-
ка... 5 років тому цей нинішній очільник 
поліції Миколаївщини Мороз працював 

віце-президентом iз безпеки «Авант-
Банку» (нині збанкрутілого). А власни-
ком і головою наглядової ради банку в 
цей час був... сам Олексій Савченко. Че-
каємо резонансних затримань від мико-
лаївської поліції!» — саркастично зазна-
чив iз цього приводу керівник програми 
«Наші гроші» Дмито Гнап.
 До самого Олексія Савченка у Дмит-
ра Гнапа є теж багато питань. «Цей екс-
нардеп від БПП, що тепер керує Мико-
лаївщиною, давно став для Президента 
Порошенка чимось типу власного Ка-
дирова для Путіна. Відморожений і без-
карний. Прокурор Донський, що роз-
слідує справи Майдану, нещодавно роз-
повів, що саме Савченко кришує ватаж-
ка «тітушок» Крисіна і робить усе, щоб 
той не поніс відповідальність за вбивство 
журналіста Веремія під час Майдану. А 
нардеп Мустафа Найєм заявив, що от-
римав дані, про те, що Савченко завчас-
но був поінформований про заплановані 
вбивства на Майдані. 
 Звісно, хотілося б, щоб Генеральна 
прокуратура вже допитувала Савченка 
і на предмет смерті Волошина, і на пред-
мет злодіянь Крисіна, і по інших спра-
вах. Тільки Генпрокурор Луценко щось 
не поспішає псувати настрій своєму ко-
лишньому колезі по фракції БПП у пар-
ламенті», — стверджує журналіст.
 Зважаючи на вчорашню заяву де-
путатів у парламенті, хочеться почути 
офіційні висновки і всім нам. І неофіцій-
ні теж — миколаївські журналісти, схо-
же, взялися досліджувати цю справу під 
мікроскопом. Тож є сподівання, що ми 
колись дізнаємося правду. Як і правду 
про дивне «самогубство» одного з фун-
даторів «Азова» Віталія Княжеського, 
знайденого в жовтні у лісі під Харковом 
зі смертельним вогнепальним поранен-
ням. Чи ідеолога і юриста цього ж пол-
ку Ярослава Бабича, чия смерть і досі 
викликає суперечки. «Слідство триває 
досі, тому що дуже сумнівно, що це було 
самогубство. Багато азовців тихенько 
кажуть, що Ярослава вбили, бо були фі-
нансові якісь речі. Та й на шиї — вже 
коли розтин був, було дві чіткі борозди», 
— говорить журналістка радіо «Свобо-
да» Богдана Костюк.
 А доки правди не буде, не факт, що 
подібні самогубства не продовжувати-
муться. Для людей із загостреним почут-
тям справедливості часто це лишається 
єдиним вибором. ■

Савченко не довіряють
 Апеляційний суд Києва залишив без задоволення клопотання народного депутата України Надії Савченко 
про взяття на поруки колишнього переговірника зі звільнення полонених Володимира Рубана. Таким чином Ру-
бан залишатиметься під вартою до 6 травня 2018 року. 
 У тексті клопотання Савченко заявила, що «підозрюваний Рубан характеризується з позитивної сторони, 
є людиною честі, патріотом України та зразковим батьком». Також вона на суді наголосила, що Рубан «вивіз 
особисто з полону 54 полонених українців».
 Сама Надія Савченко теж може опинитися на лаві підсудних. У четвер Верховна Рада планує розглянути 
подання про зняття з неї депутатської недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт. Напередод-
ні представник Президента в парламенті Ірина Луценко пообіцяла оприлюднити в сесійній залі відео доказів 
вини народної депутатки. 
 У відповідь Надія Савченко поширила в інтернеті інший ролик, де на тлі порожніх крісел парламентської 
зали вона промовляє: «Ба-бах! Що, вср...лися?». У зв’язку з її останніми заявами у Верховній Раді всерйоз роз-
глядають можливість посилення контролю за потраплянням зброї до будівлі парламенту. Водночас, як зазна-
чив нардеп Борислав Береза, нині в сесійній залі щодня може перебувати від 30 до 50 одиниць зброї, яка на-
лежить народним депутатам чи їхнiм охоронцям.

Працюємо за планом
 Верховна Рада з третьої спроби затвердила порядок денний восьмої сесії. За відповідне рішення прого-
лосували 239 народних депутатів. Для цього знадобилася 15-хвилинна перерва і консультації з керівниками 
фракцій. За словами спікера парламенту Андрія Парубія, до порядку денного включено 2900 законопроектів із 
різних сфер життя країни.
 Також депутатам запропонували визнати незаконними вибори в Криму і, відповідно, нелегітимним прези-
дента Росії Володимира Путіна. Останнє викликало палкі дискусії — багато хто побоювався, що розрив дипло-
матичних стосунків негативно позначиться на долі українських політв’язнів i заручників, яких утримують на не-
підконтрольній території.
 Коли верстався номер, обговорення цього питання в парламентi тривало. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

РЕЗОНАНС

Непосильний тягар для Героя
■

Владислава Волошина усі називали людиною із загостреним почуттям справедливості.
Фото з сайта akzent.zp.ua.

❙
❙

Розслідування 
самогубства героя-
льотчика Волошина 
доручили колишньому 
підлеглому голови 
Миколаївської 
обладміністрації
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«Хто форсує проекти Путіна»
 В інтерв’ю німецькій газеті 
«Більд», яке з’явилося в понеді-
лок, 19 березня, Павло Клімкін 
висловив думку, що в умовах на-
пруження між Заходом i Росією 
санкціями повинен бути охоп-
лений також колишній канц-
лер Німеччини Герхард Шредер. 
«Важливо, щоб санкції стосува-
лися не лише членів російсько-
го уряду і російських державних 
підприємств, а й тих, хто за кор-
доном форсує проекти Путіна», 
— сказав український міністр 
виданню «Більд». — Герхард 
Шредер — для Путіна найваж-
ливіший лобіст у світі. Тому 
варто вивчити, яким чином ЄС 
може діяти в такій ситуації».
 Водночас газета навела дум-
ки кількох німецьких політи-
ків стосовно можливого запро-
вадження санкцій проти Шре-
дера. Так, міністр оборони ФРН 
Урсула фонд дер Ляєн у розмові 
з «Більд» визнала, в свою чергу, 
що до ймовірного призначення 
санкцій проти Шредера слід пос-
тавитися «дуже обережно». А за 
словами експерта Християнсько-
демократичного союзу Німеччи-
ни в справах закордонної політи-
ки Ельмара Брока, є скандалом, 
що колишній канцлер представ-
ляє інтереси Путіна «і дивує, що 
досі це залишається без наслід-
ків у публічних дебатах». Мину-
лого тижня американське ділове 
видання «Уолл-Стріт Джорнел» 
в одній із статей назвало німець-
кого екс-канцлера «найважливі-
шим олігархом Путіна».
 Утім «федеральний уряд 
не бачить жодних підстав для 
подібних роздумів», відповів 
на слова Клімкіна офіційний 
представник канцлера Німеч-
чини Штеффен Зайберт під час 
брифінгу для журналістів. 
 Герхард Шредер займав поса-
ду канцлера ФРН з 1998 по 2005 
рік. Упродовж цих років він ак-
тивно лобіював інтереси «Газп-
рому» в Німеччині та ЄС. Після 
поразки на виборах 2005 року 
«Газпром» винагородив його зу-
силля, спочатку призначивши 
головою наглядової ради, а потім 
— комітету акціонерів компанії 
Nord Stream AG, керуючої га-
зопроводом «Північний потік». 
У вересні минулого року Шреде-
ра обрали головою ради дирек-
торів російського нафтоконцер-
ну «Роснєфть». Водночас він на-
далі очолює комітет акціонерів 
компаній «Північний потік» та 
«Північний потік-2». 
 Приватне акціонерне това-
риство «Роснєфть» перебуває 
під санкціями Євросоюзу за дії 
Росії в Україні, тому після при-
значення Шредера головою його 
ради директорів Ангела Мер-
кель нібито вдавано обурилась: 
«Я вважаю: те, що робить пан 
Шредер, — недобре, принаймні, 
в «Роснєфті». Тепер вона просто 
проігнорувала законну вимогу 
очільника МЗС України. 
 Утім після холодної реакції 
Берліна Павло Клімкін і сам ско-
ригував свої висловлювання. «Я 
хочу внести ясність: я не пропо-
нував запровадити санкції проти 
таких осіб, як Герхард Шредер. 
Хоча потрібно бути пильним, 
щоб Росія не просувала свої не-
безпечні проекти в Європі. Вре-
шті-решт, ми всі разом розпоча-
ли дискусію», — написав Клім-
кін у «Твіттері». 

«Потік» суперечок 
 Але дискусія якось не вдаєть-
ся, оскільки Німеччина в особі 
канцлера Меркель відстоює 
свої власні економічні інтереси 
всупереч санкціям, продовжує 
лобіювати проект «Північний 
потік-2» усупереч протестам 
сусідів по ЄС та США, які вказу-
ють, що цей проект ставить під 
загрозу енергетичну безпеку Єв-
росоюзу та робить євроспільноту 
залежною від Росії. 
 У понеділок, тобто в день 
публікації заяви Клімкіна в 
«Більд», Ангела Меркель відві-
дала з візитом Варшаву. Перед 
її прибуттям польські ЗМІ од-
нією з головних тем цих пере-
говорів анонсували саме питан-
ня реалізації проекту «Північ-
ний потік-2», рішучим против-
ником якого є Польща. Але вже 
за результатами переговорів 
«Північний потік-2» навіть не 
згадувався. Ймовірно, що пані 
Меркель поставила питання 
таким чином, що ця тема вза-
галі не підлягає обговоренню, 
оскільки Берлін не збираєть-
ся відмовлятися від проекту. 
Заступник міністра закордон-
них справ Польщі Конрад Ши-
манський повідомив, що Поль-
ща намагалася переконати Ні-
меччину відмовитися від будів-
ництва «Північного потоку-2», 
з огляду на роль Росії в отруєн-
ні екс-полковника ГРУ Сер-
гія Скрипаля в Англії. «Після 
подій у Солсбері в нас виник-
ла нова ситуація. Варто ще раз 
замислитися, чи є Росія парт-
нером, який заслуговує дові-
ри», — сказав Шиманський. 
Але й цей аргумент на Меркель 
не подіяв. Після переговорів 
заступник керівника польсь-
кого МЗС розчаровано заявив 
в інтерв’ю радіостанції RMF 
FM, що «Польщi залишається 
лише переконувати Німеччину 
в тому, що з «Північним пото-
ком-2» пов’язані лише негатив-
ні наслідки». 
 Позицію поляків підтриму-
ють і британці. Минулої субо-
ти 17 політиків, у тому числi й 
колишній лідер Консерватив-
ної партії Ієн Дункан Сміт, під-
писали лист голові міністерс-

тва закордонних справ Вели-
кої Британії Борісу Джонсону 
iз закликом про спротив щодо 
будівництва газопроводу «Пів-
нічний потік 2» — повідомила 
у неділю газета «Санді Таймс». 
«Ми переконані, що, особли-
во в період зростаючої напру-
женості у відносинах iз Росією, 
ви побачите абсолютну необхід-
ність для Великої Британії взя-
ти участь у забезпеченні гаран-
тій безпеки та суверенітету на-
ших партнерів iз НАТО на схід-
ному фланзі», — аргументували 
автори листа. «Враховуючи те, 
що Кремль володіє контроль-
ним пакетом акцій «Газпрому», 
легко уявити, що новий газоп-
ровід консолідує вплив Росії на 
європейську економіку, викли-
каючи конфлікт між європейсь-
кими країнами та перетворюю-
чи їх у заручників», — додали 
британські політики. Водночас 
вони зауважили, що «Північ-
ний потік-2» позбавить Украї-
ну додаткових джерел доходу, 
що оцінюється в розмірі до 2 мі-
льярдів доларів на рік від тран-
зитних зборів, і може бути вико-
ристаний для того, щоб зірвати 
постачання газу країнам Схід-
ної Європи або навіть позбави-
ти їх цих поставок. «У зв’язку з 
цим для Великої Британії важ-
ливо висвітлити чіткі загрози в 
галузі безпеки, геополітики та 
економіки для миру та стабіль-
ності в Європі, які пов’язані з 
будівництвом та експлуатацією 
нового газопроводу між Німеч-
чиною та Росією», — написали 
депутати, заявивши, що вони 
будуть вимагати парламентсь-
ких дебатів на цю тему.
 На Ангелу Меркель не справ-
ляє враження і те, що наприкін-
ці минулого тижня група з 39 
сенаторів від Республіканської 
та Демократичної партій США 
висунула вимогу адміністра-
ції президента Трампа заблоку-
вати проект «Північний потік-
2». Американські законодавці 
вважають, що реалізація цього 
проекту зробить американських 
союзників та партнерів у Європі 
більш вразливими для «впливу 
та політики примусу» з російсь-
кого боку. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 

Поліція Франції затрима-
ла колишнього президента 
країни Ніколя Саркозі, пові-
домляє агенція «Рейтер» 
iз посиланням на джерела 
в судовій владі. За даними 
агенції, Саркозі затримали 
на 48 годин, щоб допитати у 
зв’язку з розслідуванням фі-
нансування його передвиб-
орчої кампанії. Французька 
газета «Ле Монд» уточнює, 
що вчора вранці Саркозі 
добровільно з’явився на су-
дове засідання в цій справі у 
французькому місті Нантер, 
де поліція взяла його під вар-
ту і доправила на перший до-
пит. 
 Французькі ЗМІ пишуть, 
що від 2013 року правоохо-

ронці розслідують можливі 
порушення під час фінансу-
вання президентської кам-
панії Саркозі 2007 року, 
зокрема під час залучення 
коштів від уряду екс-дик-
татора Лівії Муаммара Кад-
дафі. Учора Саркозі вперше 
з’явився до суду, який роз-
глядає справу можливого 
незаконного фінансування 
владою Лівії його передвиб-
орчої кампанії. Про це пові-
домив у березні 2011 року 
син Каддафі — Саїф аль-Іс-
лам. У березні 2012 року ви-
дання Mediapart надруку-
вало документи про зв’язки 
Саркозі з Каддафі. Екс-пре-
зидент називає їх фальшив-
кою. 
 Упродовж 48 годин пра-
воохоронні органи мають 
визначитися з подальшими 
запобіжними заходами сто-
совно колишнього президен-
та.
 Ніколя Саркозі був пре-
зидентом Франції з 2007-го 
до 2012 року. На президент-
ських виборах 2012 року він 
програв кандидату від Со-
ціалістичної партії Франсуа 
Олланду. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Лондон і Брюссель укла-
ли домовленість про те, що 
після формального виходу з 
Євросоюзу 29 березня 2019 
року Британія ще майже два 
роки оформлятиме розлу-
чення з ЄС. Одночасно вона 
зберігатиме всі права члена 
ЄС, окрім права голосувати.
 Оголошуючи вчора про 
цю та інші домовленості, 
представник ЄС у перего-
ворах щодо «Брекзиту» Мі-
шель Барньє та міністр Бри-
танії з питань виходу з ЄС 
Девід Девіс назвали їх «вирі-
шальним кроком». Інші до-
мовленості включають уго-
ду про права громадян ЄС у 
Британії і підданих Сполу-
ченого Королівства в інших 
країнах ЄС. 
 За словами Барньє, до 
обіцянок зберегти всі ниніш-
ні права тих громадян країн 
ЄС, хто вже живе у Британії, 
додалася домовленість про 
те, що громадяни ЄС, які 
приїдуть до Британії в пе-
рехідний період, отримають 
такі самi права, як і ті, хто 
прибув до «Брекзиту». Пе-
рехідний період триватиме з 
30 березня 2019 року до кін-
ця грудня 2020 року. Сторо-
нам, однак, ще належить до-
мовитися про деякі принци-
пові питання, зокрема про 
кордон між Північною Ір-
ландією та Республікою Ір-
ландія.
 Домовленість, досягнуту 
Девісом i Барньє, ще мають 

підписати на саміті напри-
кінці цього тижня прем’єр-
міністр Британії Тереза Мей 
і лідери інших 27 країн Єв-
росоюзу.
 Мішель Барньє сказав 
учора, що домовленість про 
перехідний період додасть 
упевненості представни-
кам бізнесу, якi турбували-
ся через неясність iз приво-
ду умов роботи після берез-
ня 2019 року. За словами 
представника ЄС, сторони 
зможуть приступити до об-
говорення майбутнього до-
говору про вільну торгівлю 
та інших аспектів відносин 
Євросоюзу та Британії після 
«Брекзиту». Водночас у цей 
21-місячний перехідний пе-
ріод Британія вже зможе 
вести переговори про торго-
вельні угоди з країнами поза 
межами Євросоюзу.
 Утiм сторони домовили-
ся ще не про всі умови пере-
хідного періоду: належить, 
наприклад, вирішити, якою 
буде роль Європейського 
суду правосуддя (розташо-
ваний у Люксембурзі вер-
ховний суд ЄС), яким буде 
статус Гібралтару. 
 Противники «Брекзиту» 
від самого початку попере-
джали, що Британії та Євро-
союзу фізично не вистачить 
часу врегулювати всі деталі 
майбутніх відносин за два 
роки, відведені на вихід Лі-
сабонським договором. Тепер 
сторони відвели собі ще май-
же два роки і сподіваються 
вкластися в цей термін. ■

КОЛИШНІ

Гроші таки пахнуть
У Франції взяли під арешт 
екс-президента Саркозі

■

ДОМОВЛЕНОСТІ

Гумовий «Брекзит»
Розлучення Британії з ЄС знову 
розтягується на роки

■

Ніколя Саркозі. ❙

СЛІПОТА

Два канцлери 
під одним 
газом
Ангела Меркель відмовилася запровадити 
санкції проти Герхарда Шредера

■Ігор ВІТОВИЧ

Канцлер Німеччини Ангела Мер-
кель відхилила ідею запрова-
дження санкцій проти колиш-
нього глави уряду ФРН Герхарда 
Шредера. З подібною пропози-
цією виступив міністр закордон-
них справ України Павло Клімкін. 

Меркель і Шредер: колишні опоненти тепер танцюють під одну дудку. ❙
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2,5+6=8,5 млрд. доларів. Росіяни винні 
нам...  
 Тим часом нез’ясованим залишається 
питання, у кого Україна надалі купувати-
ме газ та як наша держава виконуватиме 
рішення Стокгольмського арбітражу. Як 
відомо, суд постановив: Україна мусить 
купити частину блакитного палива у росій-
ського «Газпрому». Але не 52 млрд. кубо-
метрів, як йшлося у так званому «контрак-
ті Тимошенко», а лише 5 млрд. кубів. 
 «Газпром» же, програвши суд, вчинив 
демарш — і відмовився отримати свій га-
рантований судом прибуток. Тобто, не за-
хотів продавати нам газ. Ситуація вигля-
дає тупиковою, як, втім, і більшість ета-
пів наших перемовин із російським газо-
вим монополістом, які вдавалося зрушити 
з місця або за допомогою європейських по-
середників, або ж, як це було раніше, шля-
хом очевидної корупції. 
 Верховний представник Європейського 
Союзу із закордонних справ і з питань полі-
тики безпеки — віце-президент Європей-
ської комісії Федеріка Могеріні наполягає 
на тому, що «Газпром» повинен повністю 
виконувати свої договірні зобов’язання. 
Вона зазначила, що Єврокомісія в особі єв-
рокомісара з Енергетичного союзу Мароша 
Шефчовича наразі робить усе можливе для 
врегулювання ситуації між «Газпромом» і 
«Нафтогазом». 
 Складність діалогу, який, як передба-
чається, також буде тристороннім, поля-
гає у тому, що Європа визнала росій ський 
борг перед Україною. Який становить 
2,56 млрд. доларів. Український Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман оперує ін-
шою цифрою: 8,5 млрд. доларів. 
 «Російська Федерація і, зокрема, росій-
ський газовий монополіст «Газпром», вин-
ні Україні за різними газовими справами 
більш ніж 8 млрд. доларів, і ці кошти бу-
дуть так чи інакше виплачені на користь 
нашої держави», — цитує заяву Прем’єр-
міністра України прес-служба уряду. Грой-
сман уточнив: це кошти за результатами 
Стокгольмського арбітражу і позовом Ан-
тимонопольного комітету України.
 «Ми виграли Стокгольмський арбітраж. 
Це 2,5 мільярда доларів. Ще майже 6 млрд. 

доларів, або 172 млрд. грн., — за позовом 
Антимонопольного комітету України за по-
рушення антимонопольного законодавства. 
Разом це 8,5 млрд. доларів. Вони не хочуть 
цього робити, але куди вони подінуться», — 
оптимістично заявив голова уряду.
 За його словами, у нинішній ситуації 
ми повинні об’єднати наші зусилля для 
того, щоб змусити «Газпром» виконува-
ти всі свої зобов’язання. «За невиконання 
зобов’язань російський монополіст пови-
нен нести сувору відповідальність», — до-
дає Гройсман. 

Труби закопуємо, труби викопуємо...
 Справи у ще недавно всемогутнього 
«Газпрому» зараз не надто хороші не тіль-
ки на українському напрямку. Днями ста-
ло відомо: російська газова компанія де-
монтує частину свого газогону «Турець-
кий потік». Того самого, що мав слугувати 
альтернативою забороненого Єврокомісією 
«Південного потоку» і який свого часу бу-
цімто став черговою «величезною перемо-
гою» російського президента Володимира 
Путіна в його діалозі із очільником Туреч-
чини Тайїпом Ердоганом. 
 «Велику перемогу», вірніше її частину, 
нині демонтують. Наразі не всю, а лише 
500 кілометрів. За офіційним повідомлен-
ням «Газпрому», ліквідація і консервація 
газотранспортних потужностей спричи-
нені дворазовим скороченням потужнос-
тей газопроводу. Ліквідації підлягають 
506 км лінійної частини Східного марш-
руту (Починки—Анапа) Південного ко-
ридору і газовимірювальна станція «Мор-
шанська». Ліквідовані труби, прокладені 
в Краснодарському краї, Саратовській, 
Волгоградській, Ростовській областях.
 Також будуть законсервовані треті і чет-
верті черги компресорних станцій «Росій-
ська», «Козацька», «Кореновська». Лікві-
дація обсягів незавершеного будівництва 
на ділянках лінійної частини Східного ко-
ридору з метою подальшої реалізації при-
датних до використання МТР, — принай-
мні так сказано у матеріалах «Газпрому».
 Конкретну суму збитків за «мегапроек-
ти» «Газпрому» наразі не названо. Перший 
грандіозний проект, «Південний потік», 

обійшовся йому у майже 46 млрд. рублів 
збитків. Саме таку суму втратив росій-
ський газовий монополіст за підсумка-
ми 2016 року через невизначеність з при-
воду реалізації проекту через знецінення 
об’єктів незавершеного будівництва.

Споживати менше, але виробляти більше
 Головне ж завдання України в енерге-
тичній галузі на нинішньому нашому етапі 
— скоротити споживання енергоресурсів, 
зокрема природного газу. За статистикою, 
ми таки злізаємо з газової голки Росії: спо-
живання блакитного палива за останні де-
сять років зменшилося більше, ніж удвічі. 
Щоправда, експерти при цьому зазнача-
ють: на жаль, скорочення відбулося не за-
вдяки впровадженню енергоефективних 
заходів, а через падіння обсягів промисло-
вого виробництва. 
 Якщо у докризовому 2007 році Украї-
на споживала 70 млрд. кубометрів газу 
щорічно і 59 млрд. кубів із нього стано-
вив імпорт, то вже за два роки загальне 
споживання скоротилося до 51,9 млрд. 
кубометрів. Потім цей показник знову 
трохи виріс, а вже у «передреволюційно-
му» 2013 році становив 50,4 млрд. кубо-
метрів. 
 Після анексії Криму та війни на Дон-
басі наша держава суттєво урізала свої га-
зові апетити. Відтак торішній показник 
споживання становив уже 32 млрд. кубо-
метрів. Цікаво, що найбільшим клієнтом 
видобувачів та імпортерів газу до України 
є населення, яке використало 11,2 млрд. 
кубометрів цього палива. Промисловість 
спожила 9,1 млрд. кубів, а теплокому-
ненерго — 5,6 млрд. кубометрів. Ще 4,4 
млрд. кубів становлять технологічні вит-
рати: на видобуток, транспортування, роз-
поділ газу, а також на виробництво скрап-
леного газу. Переважно для потреб авто-
власників. 
 Тим часом у державі вирішують ще 
одну гостру проблему: перехід на сучас-
нішу систему обліку палива. Компанія 
«Укртрансгаз», яка експлуатує систему 
магістральних газопроводів і підземних 
сховищ газу країни, готується до перехо-
ду на європейські вимірювальні стандар-
ти. Упродовж нинішнього тижня метро-
логи компанії взяли участь у першому 
засіданні Ради стандартизації та метро-
логії нафтогазового комплексу.
 «Новостворена організація, яка 
об’єднала основних гравців газового рин-
ку, є майданчиком для обміну досвідом 
та забезпечення єдності учасників ринку 
в процесах адаптації до нових правил ро-
боти», — повідомили у прес-службі «Укр-
трансгазу». І окреслили завдання для га-
лузі. «Україна мусить перейти від старих 
радянських стандартів до нових, прийня-
тих у країнах ЄС. Наприклад, якщо ми 
зараз міряємо газ у кубічних метрах, то 
в майбутньому перейдемо на енергетичні 
одиниці — в МДж або кВт/год., або Гкал», 
— пояснили у компанії. ■

ОТАКОЇ!

 А у Молдові газ дешевшає
 Мешканці сусідньої для нас Молдови 
платитимуть за природний газ, на відмі-
ну від України, не більше, а навпаки — на 
20% менше. Таке рішення ухвалило Націо-
нальне агентство з регулювання в енерге-
тиці.
 Тож ціну на газ знижено з 1 січня 2018 
року, і найближчим часом буде знайде-
но механізм повернення грошей спожива-
чам, які вже розплатилися за використа-
ний газ за старими цінами. Середня ціна 
на газ для побутових споживачів коли-
ватиметься від 235 доларів (6,193 тисяч 
гривень за курсом НБУ) до 280 доларів 
(7,379 тисяч гривень за курсом НБУ) за 
тисячу кубічних метрів, залежно від об-
сягів споживання.
 Ціна газу в Україні становить 6,958 ти-
сячі гривень за тисячу кубів. Але про зни-
ження у нас не йдеться. Навпаки, за напо-
ляганням експертів Міжнародного валют-
ного фонду, готується підвищення газових 
тарифів, і воно є одним із головних аргу-
ментів на користь виділення нам чергового 
траншу кредиту «стенд-бай». 
 У Національному агентстві з регулю-
вання в енергетиці Молдови аргументува-
ли рішення про зниження ціни на газ зни-
женням середньорічної ціни на придбане 
паливо, а також зміцненням молдавської 
національної валюти лея.

ПРЯМА МОВА

 «Пане Трамп, не допустіть!»
 Група з 39 американських сенаторів за-
кликала адміністрацію Дональда Трампа 
використовувати всі наявні засоби, щоби 
запобігти будівництву газопроводу «Пів-
нічний потік-2». Відповідний лист вони 
надіслали на ім’я міністра фінансів Сті-
вена Мнучіна і заступника держсекретаря 
Джона Саллівана.
 Серед сенаторів, які підписали звер-
нення, 28 представляють Республікансь-
ку партію, 11 — Демократичну. На їхню 
думку, проект зробить партнерів США в 
Європі «більш уразливими перед згубним 
впливом і політикою примусу з боку Мос-
кви», а також стане «кроком назад» у пи-
танні диверсифікації енергопостачань у 
Європі». Також американські законодавці 
стурбовані тим, що поява «Північного по-
току-2» завдасть шкоди українській еко-
номіці, для якої транзит російського газу в 
Європу має важливе значення.
 «Цей газопровід в обхід України усуне 
одну з найбільш значущих причин, за яки-
ми РФ уникає широкомасштабного кон-
флікту на сході України», — йдеться у 
листі.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Кредит на тепло
 За кілька тижнів державні банки поч-
нуть видавати населенню так звані «теп-
лі» кредити, фінансування яких на 2018 
рік передбачено на рівні 400 мільйонів 
гривень. Із них 202 мільйони гривень 
буде спрямовано на фінансування про-
ектів з утеплення приватного житла, 190 
мільйонів гривень — на впровадження 
енергоефективних заходів в багатоповер-
хових будинках і 7,7 мільйона гривень — 
на заміну газових котлів на твердопалив-
ні.
 До програми залучені «Ощадбанк», 
«Укргазбанк», «ПриватБанк» і «Укрексім-
банк». У цьому році ще більше 180 ти-
сяч сімей зможуть скористатися програ-
мою, отримати відшкодування і в рази 
зменшити свої витрати на комунальні 
платежі», — повідомили у Державному 
агентстві з питань енергоефективності та 
енергозбереження.
 Механізм фінансування «теплих» кре-
дитів передбачає відшкодування 20% суми 
кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) 
для громадян при заміні газових котлів, 35% 
суми кредиту (але не більше 14 тисяч гри-
вень) на енергоефективне обладнання і ма-
теріали для фізичних осіб, 40% тіла креди-
ту (але не більше 14 тисяч гривень у розра-
хунку на одну квартиру) на енергоефективне 
обладнання і матеріали для ОСББ та житло-
во-будівельних кооперативів. При цьому гро-
мадянам, які отримують субсидію, компен-
сується 70% суми кредиту.

■

■

■

 Українці вже навчилися споживати менше газу, але ще не вміють його використовувати раціонально.
Фото з сайта dw.com.

❙
❙

СЕКТОР ГАЗУ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Незвично холодна зима призвела до рекордного спустошення українських підземних 
газосховищ. Із початку опалювального сезону запаси газу зменшилися на 49%. Тобто, 
на 8 млрд. 351 млн. кубометрів. І становлять нині 8 млрд. 612 млн. кубів. Та, попри це, 
ми маємо у сховку на 5,7% газу більше, ніж торік і на 10,1% більше, ніж у 2015 році. 
Але на 6,8% менше, ніж у 2016 році. 

Вирішити на трьох
Патову ситуацію з демаршем «Газпрому» Україна 
долатиме за допомогою Єврокомісії



А. КАДЕНЮК
Житомир 

 Упродовж рокiв незалеж-
ності нашої держави суспільс-
тво ніяк не може відшукати у 
багатомільйонній державі осо-
бистості, яка б зуміла повести 
народ до світлого майбутньо-
го, зате добровольців прави-
ти багатством держави — хоч 
відбавляй. До виборів Прези-
дента — ще далеко, а низка 
претендентів уже вважає себе 
переможцем на головну посаду 
країни.
 Нещодавно прочитав у ва-
шій газеті статтю «Принце-
са цирку» — дуже цікавий 
матеріал. І справді, вибори в 
нашій державі перетворюють-
ся на цирк. А ще в одній під-
сумковій передачі на «1+1» 
побачив цілий віночок претен-
дентів на президентське крісло. 
Похідним строєм — усі в прези-
денти. Бідна Україна, ніхто не 
хоче садити картоплю, пасти 
корів, вирощувати свиней — 
тільки владу подавай. Навіщо 
працювати фізично, коли мож-
на, не працюючи, отримувати 
захмарну зарплату, крім того, 
можна нагло і безкарно крас-
ти.
 Один із телеканалів опри-
люднив зарплату, яку отримує 
Генеральний прокурор. Якщо 
порахувати місячний дохід 
пана Луценка, то видно, що пе-
ресічному пенсіонеру потрібно 
з десять років, аби зрівнятися з 
його доходом. Люди добрі, що 
відбувається?
 Як запитує мій товариш по 
військовій службі, також вете-
ран Збройних сил, а чим усі ба-
жаючі балотуватися у прези-
денти відзначились за чверть 
століття незалежності Украї-
ни? На пам’ять приходить 
1991 рік, коли в нашій молодій 
державі проживало понад 52 
млн. громадян, економіка в той 
період була значно кращою, 
порівнюючи з іншими респуб-
ліками СРСР. А зараз населен-
ня скоротилося майже до рівня 
Угорщини, яка сьогодні повчає 
нас, як нам жити.
 Днями слухав інтерв’ю з 
Віктором Івановичем Балогою 
і ще раз переконався у своїх 
висновках про президентів. 
Пан Балога, даючи характе-
ристику всім президентам, від-
значив, що справжнім Прези-
дентом-патріотом був Віктор 
Ющенко. Після цього інтерв’ю 
на згадку прийшли всі історич-
ні моменти, пов’язані з Вікто-
ром Андрійовичем, починаючи 
з керівництва Національним 
банком, періодом правління 
Кабміном, президентства. На 
всіх цих посадах він успішно 
справлявся з поставленими за-
вданнями. Простий виборець із 
любов’ю та повагою ставився і 
ставиться до Ющенка, про що 
свідчать не тільки мої спостере-
ження.     
 Приходить на згадку одна 
з виборчих кампаній до Вер-
ховної Ради України. Створена 
Ющенком партія «Наша Украї-
на» своїм авторитетом у масах 
налякала тодішнього Прези-

дента Кучму, з ініціативи 

якого терміново було зорганізо-
вано політпроект «За нашу Ук-
раїну», доручили очолити його 
вірній людині — Володимиру 
Литвину. Команда «Нашої Ук-
раїни» отримала тоді значну пе-
ремогу на виборах до ВР. Особ-
ливостями того періоду були 
масовий підкуп або залякуван-
ня депутатів з метою посилення 
влади Кучми, що виконувалося 
не без допомоги Голови Верхов-
ної Ради, яким став колишній 
голова апарату адміністрації 
Президента Кучми Володимир 
Литвин. Робилося все можливе, 
щоб знищити авторитет партії 
Ющенка, який вона завоювала 
в народі. Дещо тодішній владі 
вдалося, і низка депутатів від 
партії «Наша Україна» опини-
лася навіть у партії Янукови-
ча, а зараз засідає в Опоблоці. 
Більше того, готуються в пре-
зиденти України. На пам’ять 
приходить день, коли комуно-
бандитська більшість у Вер-
ховній Раді України позбавила 
Віктора Ющенка посади голо-
ви уряду, і, вийшовши до лю-
дей перед Верховною Радою, він 
заявив: «Ми ще повернемося». 
Тисячі присутніх на площі віта-
ли його. Дійсно, він повернувся, 
ставши кандидатом у президен-
ти, а згодом — і Президентом 
України. Незважаючи на ті 
події, які відбувалися в період 
передвиборчої кампанії, на той 
бруд, який вилили на кандида-
та, Ющенко переміг як дійсно 
народний Президент-патріот. 
Потрібно нагадати всім ниніш-
нім кандидатам у президенти, 
народ наш розумний, що й було 
доведено перемогою на виборах 
Віктора Ющенка. 
 Мені довелося очолюва-
ти команду офіцерів запасу у 
відставці як спостерігачів на 
президентських виборах кан-
дидата Ющенка у Кіровоград-
ській області. Віддалений від 
обласного центру Долинський 
район, у якому вільно почува-
ли себе різні бандформування, 
що залякали мешканців райо-
ну настільки, що ті вголос бо-
ялися вимовити ім’я Ющен-
ка. Наш приїзд у районний 
центр обрадував місцеве насе-
лення, а наші зустрічі з вибор-
цями показали, що, незважа-
ючи на залякування, погрози 
і підкуп, люди зовсім по-іншо-
му думають, ніж це показува-
ли офіційні опитування. Попри 
шалений тиск влади Кучми—
Януковича, народ на нашо-
му окрузі віддав перевагу Вік-
торові Ющенку, що засвідчує 
мудрість нашого народу. Впев-
нений, якби Президентом Ук-
раїни був Ющенко, то війни в 
нашій країні не було б і Крим 
був би українським.
 У тому, що Україна веде 
зараз війну, провина не лише 
Януковича і його поплічників. 
У трагічних подіях сьогодення 
насамперед винні ті, хто під-
тримував і з Донбасу доставив 
до Києва банду Януковича, і ті, 
хто його підтримував під час 
правління країною.
 До всіх кандидатів у прези-
денти ми, бойові офіцери, хо-
чемо звернутися: припиніть із 
виборів робити цирк! ■

Микола ГУЛЕНКО, 
заслужений лікар України, 
почесний громадянин 
с. Пустовійти, Київської обл.

 Село Пустовійти на Київ-
щині — за 10 км від райцентру 
Миронівка та в десять разів далі 
від столиці України. Тут, як на 
мене, найбільш духмяні квіти, 
найсмачніша джерельна вода, 
найчарівніша річка Росавка з 
розлогими кам’янистими бере-
гами, заплавами та луками. 
 Історія цього мальовничо-
го краю сягає, як кажуть, сивої 
давнини. Тут селилися воле-
любні люди, вдатні і до реме-
сел, і до збройного опору воро-
гам. Зводили житло, ростили 
дітей, освоювали родючі чорно-
земи, творили свою матеріаль-
ну й духовну культуру. Божа 
любов до цієї землі, її природи 
була безмежною. 
 Перша писемна згадка про 
Пустовійти з’явилася ще на-
прикінці XVI століття. 
 Про походження назви села 
існують легенди. За однією з них, 
поселення тривалий час було без 
війта. Коли ж виникла потреба в 
адміністративно-територіально-
му устрої, цим зайнялися упов-
новажені на той час війти. Так 
село і стало Пустовійтами. 
 Сприймали й поважали 
мешканці таку назву упродовж 
віків. 
 У селі займалися земле-
робством, на Росавці будували 
греблі, водяні млини, біля неї 
— цегельні, кам’яні кар’єри. 
Поставали й вітряки. Так, сіль-
ський умілець Кузьма Дрига зі 
своїми синами (а їх у нього було 
шестеро) збудував три вітряки, 
рівних яким не було ні в Україні, 
ні в Європі. Коли почалася ра-
дянізація — два з них зруйнува-
ли. Сім’ю Дригів розкуркулили 
і вивезли до Сибіру... 
 Третій вітряк, який не зруй-
нували навіть німці під час оку-
пації, дещо модернізований, 
працює досі. Завдяки молодому 
ентузіасту Володимирові Ігна-
тенку радує своєю величчю та 
красою. Його оспівав сільський 
поет Юрій Донченко: «На висо-
кім горбі закладений// Вітрам 
запальним назло,// З бурями 
лютими в злагоді// Перемелює 
стигле зерно».
 І відомий поет Дмитро Пав-

личко після відві-

дин села у листопаді 2017 року 
возвеличив саме його: «Вітряк у 
Пустовійтах. Млин з Європи,// 
Але віки козацькі в нім жи-
вуть.// Під крилами скриплять 
могутні стропи,// А крила, наче 
Дух, до бою рвуть».
 Чому ж на сучасних мапах і 
печатках назва поселення сфаль-
шована? Після більшовицького 
перевороту воно так і називало-
ся — Пустовійти. За архівни-
ми даними 1923 року, належа-
ло до Шевченківського округу, 
з 1931-го — до Богуславського 
району, а з 1935-го — до Миро-
нівського. 
 Давня назва красувалася рік 
тому й на виставці в Державному 
архіві Київської області «Київ-
щина на картах XVI-XIXст.». 
Зокрема, на «Генеральній карті 
Київської губернії із зазначен-
ням поштових станцій та кіль-
кості верстов, кур’єрських та 
поштових коней (1830 р.)» про-
читуються Пустовійти. 
 У «Відомостях про час оку-
пації німецько-фашистськими 
загарбниками (30.07.1941—
31.01.1944)» село також пра-
вильно зазначене — Пустовійти. 
 Остаточно проґавили літе-
ру «Й» в «Річних звітах колгос-
пу ім. І. Франка» у 80-х роках. 
Отож тепер, при згадці про вій-
тів, доцільно обумовити органіч-
не несприйняття переінакшеної 
назви. І ось чому. Vitaу перекладі 
з латини означає «життя», а пус-
то — воно і є пусто. Це налашто-
вує на песимістичне уявлення: 
село з марнотним, пустим жит-
тям, аномальною місцевістю, де 
щороку недорід, дерева з пусто-
цвітом, — отже, негативна 

енергетика. Насправді, як було 
зазначено, у Пустовійтах благо-
датна земля, родючі чорноземи 
та щедрі врожаї. 
 До речі, нещодавно недолуга 
переінакшена назва села спрово-
кувала якогось горе-вигадника 
до іронічної вставки на означен-
ні автобусної зупинки — «Пус-
тоЦвіти». 
 Наївно гадати, що ніхто з 
керівних «товаришів» не помі-
тив, як зникла літера «Й» з на-
зви села. Це ж бо не помилка в 
якійсь довідці: зафіксовано було 
на печатках сільскої ради та кол-
госпу. І не зникла ж ця літера 
тоді, коли селом керували війти 
з освітою церковно-приходської 
школи. 
 В Україні є кілька населен-
них пунктів, у назвах яких 
фігурує складова «війт» — 
зокрема, Пустовійтівка, Пусто-
війтове. Село Пустовійти озна-
чене у Хмільницькому районі 
на Вінниччині. А в поселен-
ні Пустовійтівка, що біля ста-
родавнього міста Ромни, на-
родився останній кошовий 
Січі Запорозької Петро Кални-
шевський.
 Ясна річ, сучасна назва Пус-
товіти, із загубленою літерою 
«Й», не підлягає нормам указу 
про декомунізацію. Одначе на 
тлі перейменувань наші меш-
канці, шануючи свою історію, 
прагнуть повернути селу його 
історичну назву, яку поважали 
предки.
 Просимо зважити на це у 
відповідних державних інстан-
ціях із перейменувань населе-
них пунктів та повернути «вій-
та» в Пустовіти. ■

Погода не перестає дивувати нас: уже перевалило за 
половину березня, а за вікном хурделить, уночі морози 
понад 10 градусів, а місцями і 20 градусів уночі(!)). Природа 
вирішила, мабуть, відігратися за відносно теплу зиму і тепер 
надолужує згаяне.
Що вже казати за регіональні траси, коли в Києві через 
снігові перемети міський транспорт ходить із великими 
інтервалами, а подекуди легковики просто не можуть 
виборсатися зі снігового полону — їх просто «замурували» 
снігом «прибиральники». Ось як ці, приміром, які вийшли 
на боротьбу зі стихією… 

ГЛАС НАРОДУ

У президенти — 
патріота,
або Панове, не робіть із виборів цирк

■ ТОПОНІМИ

Загубили війта в Пустовітах
Просимо повернути селу його історичну назву

■

Село прикрашає давній млин, розфарбований у національні кольори.❙

ПОЛІТПАРНАС

Коли помирають 
герої...
Ольга ХОДАН
смт Олика, Ківерцівський район, Волинська область

Коли помирають герої,
їх душі у вічність ідуть,
в нікуди вони не зникають,
у пам’яті й серці назавжди живуть.
 Коли помирають герої
 і гасне життя їх свіча, 
 на небі спалахує вогник,
 з’являється зірка нова.
Коли помирають герої,
їх подвиг продовжать живі.
Любов і жертовність, сміливість і слава
лежать на душі вівтарі.

■

7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 21 БЕРЕЗНЯ 2018Я ВАМ ПИШУ...
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Куди попливе освітній корабель?
 Члени Римського клубу — біологи 
Карл-Геран Хеден (Швеція), Акліл Лемм 
(Ефіопія), філософ-марксист і соціолог 
Адам Шафф (Польща), політолог Хеліо 
Джагарібе (Бразилія); сенатори Клейборн 
Пелл (США), Моріс Ламонтан (Канада), 
президент Швейцарської конфедерації 
Нелло Селіо, професор психології Ібадансь-
кого університету, генеральний директор 
Всесвітньої організації охорони здоров’я 
Адеойе Ламбо (Нігерія), урбаніст Кензо 
Танге (Японія) — оприлюднили новий пог-
ляд на світ, місце і роль людини в ньому, 
компетентно обґрунтували комплекс пер-
шочергових і стратегічних завдань щодо 
його порятунку і розвитку. Сама постанов-
ка питання не може не викликати поваги, а 
водночас і роздумів над вічними питання-
ми цивілізаційного поступу людства. Цен-
тром цих роздумів є проблема цінностей, 
формування нового світогляду — цілісно-
го, планетарного — та його значення в жит-
тєдіяльності людини й суспільства. Спро-
бую торкнутись до неї з боку освіти, точ-
ніше, орієнтаційно-регулятивної функції 
цього світогляду в розвитку освіти — ста-
новлення системи філософії «нового Про-
світництва» та виховання особистості як 
людини і громадянина.
 Враховуючи напрацювання моїх ко-
лег по філософському корпусу, зокрема, 
Андрія Баумейстера, Ольги Гомілко, Ле-
оніда Губерського, Василя Кременя, Сер-
гія Кримського, Миколи Михальченка, 
Вілена Назіпова, Мирослава Поповича, 
Сергія Пролеєва, Володимира Шинкару-
ка, інших відомих і видатних українсь-
ких мислителів, зазначу: цілісний сві-
тогляд, який відкриває еру інтегрально-
го мислення, має забезпечити навігацію 
освіти в контексті підготовки людини до 
життя у новому світі — стійкому, відкри-
тому, толерантному, демократичному, 
людяному. Зупинюсь на розгляді цієї про-
блеми детальніше. 
 У перекладі з латинської «навігація» 
у буквальному розумінні означає «май-
стерність керманича у керуванні кораб-
лем». Завдання навігації полягають у за-
безпеченні точного, своєчасного та без-
печного плавання корабля, виконанні не-
обхідних розрахунків для маневрування. 
До навігації також належать засоби виз-
начення координат, вимір напряму та від-
стані на морі, шляхи вибору та відображен-
ня курсу корабля на карті, вирахування 
шляху судна, визначення його положен-
ня в морі за береговими, небесними та під-
водними орієнтирами, оцінка похибки на-
вігаційних приладів. 
 Віками термін «навігація» означав 
тільки вищевказані значення. ХХ століття 
суттєво розширило межі його вживання. 
Унаслідок розвитку науки і техніки, поя-
ви повітряних суден, космічних кораблів 
тощо навігація трактується як процес ке-
рування об’єктом, який має властиві йому 
методи пересування у певному просторі та 
часі (аеронавігація,  космічна, астрономіч-
на навігація  тощо). Бурхливий розвиток 
інформації та інформаційних систем обу-
мовив потребу в навігації освіти, науки і 
культури, що, в свою чергу, створило перед-
умови до формування такого напряму, як 
інформаційна, у більш вузькому розумін-

ні — освітня, навігація. 
 Освітня навігація забезпечує орієнта-
цію людини в освітньо-інформаційній га-
лузі. Куди піти вчитися, яку школу чи уні-
верситет обрати, як зорієнтуватись у змісті 
навчання, як сформувати власну траєк-
торію навчального процесу? Відповіді на ці 
та багато інших запитань складають основ-
ну канву навігаційного процесу в освіті. А 
якщо зважити на те, що основою основ нав-
чального процесу є його зміст, сенс і спрямо-
ваність, яка визначається суспільним сві-
тоглядом, цілком зрозумілою є потреба лю-
дини у світоглядній орієнтації в ньому. Ос-
таннє я і називаю світоглядною навігацією 
освіти. Потреба у формуванні цілісного сві-
тогляду, який стане провідником освітньої 
навігації людини у світі знань, інформації, 
компетенцій та цінностей, є завданням, без 
виконання якого людина просто потоне в 
освітньому процесі, втратить свободу, себе 
як особистість, орієнтацію на суспільні 
цінності, стане об’єктом цинічно-прагма-
тичних маніпуляцій. У результаті ми мо-
жемо отримати людину — компетентну, 
грамотну, творчу, але орієнтовану винят-
ково на себе, на задоволення власних пот-
реб (або потреб, зрощених маніпулятором), 
людину, відсторонену від загальнолюдсь-
ких наративів, а тому й цілком можливо-
го потенційного злочинця. Історія дає де-
сятки, а може, й сотні прикладів станов-
лення людини як «злого генія» для свого 
народу і для людства. Упередження остан-
нього, мінімізація цього процесу засобами 
освіти безпосередньо пов’язані з оптималь-
но організованою світоглядною навігацією 
людини як суб’єкта навчально-виховного 
процесу. На жаль, ця тематика ще не стала 
предметом більш-менш розгалужених віт-
чизняних досліджень, а відтак і необхідної 
педагогічної практики. 

Через призму світогляду...
 Центральним у словосполученні «сві-
тоглядна навігація освіти» є поняття сві-
тогляду. У філософському розумінні сві-
тогляд — це форма духовно-практичного 
освоєння світу людиною, через яку вона 
сприймає, осмислює та оцінює навколиш-
ню дійсність як світ свого буття й діяль-
ності, визначає, сприймає своє місце й при-
значення в ньому. Формуючись разом із 
людською свідомістю на основі матеріаль-
ної практики, світогляд духовно реалізує 
потреби й цілі практичного перетворення 
світу, виступаючи як його духовно-прак-
тичне освоєння, в якому подолання «чу-
жості» світу реалізується створенням об-
разів його іншого, належного і бажаного 
стану відповідно до ідеалів істини, добра і 
краси. Зрозуміло, що потреби матеріальної 
перетворюючої діяльності відображаються 
у світогляді не безпосередньо, а через сис-
тему історично даних суспільних відносин, 
що надають цим потребам конкретно-істо-
ричного змісту.
 Історія знає різні типи світоглядів: мі-
фологія, релігія, філософія, наука і мистец-
тво. Прийнято також розрізняти науковий 
і ненауковий, тоталітарний і демократич-
ний, релігійний та атеїстичний, побутовий 
і т.п. світогляди. Кожен із них має свою 
специфіку, опорні принципи та орієнта-
ції, що складають смислову основу буття. 
Характерним є й те, що між цими типами 

і видами світоглядів різко-розмежувальної 
лінії не існує. І це зрозуміло. Адже базовим 
співвідношенням, яке узагальнюється сві-
тоглядом, є відношення «людина і світ». А 
це означає, що різні світогляди проника-
ють один в одного, взаємодіють у системі 
духовного світу людини й суспільства, пе-
ріодично переміщуються на перший чи ін-
ший план, а відтак виконують різноспря-
мовану навігаційну функцію.
 Візьмемо для прикладу вченого. За виз-
наченням, він сповідує науковий світогляд, 
який постає для нього основним навігато-
ром у сучасному світі. Проте у випадку до-
сягнення дослідницького результату, який 
виходить за межі усталеного знання чи 
практичного досвіду, вчений нерідко апе-
лює до Бога, тобто підневільно переходить 
на позиції релігійного світогляду й тішить 
себе тим, що цю позицію він займає тимча-
сово, не назавжди. Скажімо, Леонід Каде-
нюк, перший космонавт незалежної Украї-
ни, який, поза всяким сумнівом, сповіду-
вав науковий світогляд, поділяв висновок, 
який уже зробили чимало відомих учених: 
«Земля, як і сам Всесвіт, — наслідок діяль-
ності Розуму». Після двотижневого польо-
ту на космічному кораблі «Колумбія» він 
підтримував слова, які сказав після свого 
другого польоту в космос американський 
астронавт Джон Гленн: «Дивитися в ілюмі-
натор космічного корабля, бачити створене 
і не вірити в Бога — для мене неможливо». 
Це не означає, звісно, що дослідник від-
мовився від наукового світогляду, на яко-
му зрощувалась його особистість. Однак  
неможливість осягнення побаченого по-
родила в ньому сумнів. А якщо врахува-
ти поширеність у духовному просторі сус-
пільства релігійного світогляду, ученого 
охопив сумнів, вихід з якого він відшукав 
саме в ньому — у релігійному світогляді. 
Характерно, що більшість видатних уче-
них світу нерідко потрапляли в подібну 
ситуацію й своє коливання між домінан-
тами означених типів світогляду аж ніяк 
не заперечували. До речі, Римський клуб 
уже згаданою доповіддю утверджує нове 
ставлення до релігії: врівноважене, толе-
рантне, дискурсне. Він дистанціюється від 
будь-яких інтерпретацій релігії, які під-
тримують гноблення і насильство, звер-
тає увагу на необхідність виваженого виз-
начення вкладу релігії у розвиток світової 
цивілізації. Негативно-критичне ставлен-
ня до релігії, вважають доповідачі, обірва-
ло зв’язок з мудрістю, накопиченою людс-
твом. 

 Доречним є й наступний життєвий при-
клад: уявимо собі, що людина-атеїст, лю-
дина, яка дотримується науково-атеїстич-
ного світогляду, попадає в ситуацію, ви-
ходом з якої може бути лише смерть, що 
невідворотно наближається. Про що вона 
буде думати? Якою буде її поведінка: атеї-
стичною (декламування атеїстичних дог-
матів) чи релігійною (молитва щодо захис-
ту та порятунку)? Практика показує, що 
більшість людей звернеться до Бога, про-
читає молитву. І в цьому немає нічого див-
ного. Жити хоче кожен. Загальнолюдсь-
ка ж традиція переконує у тому, що воно 
(життя) дароване Богом і цілком залежить 
від нього. Хто може знехтувати можливіс-
тю, щоб вижити? 
 Характерним є й те, що в різних жит-
тєвих ситуаціях людина може цілком сві-
домо прийняти й настанови міфологічного 
світогляду, прийняти окультну практику. 
Хтось зберігає як важливу для себе ту чи 
іншу річ, розглядає її як особистий оберіг; 
інший вважає, що саме в певні дні йому 
сприяє успіх; третій дотримується деяких 
міфологемних традицій, укорінених в ду-
ховний простір людини з незапам’ятних 
часів. Надто багато з нас звертаються до 
послуг ворожбитів, приймають окуль-
тне знання, намагаються з їх допомогою 
вилікуватись, передбачити майбутнє, роз-
гадати власну долю. Усе це говорить про 
мімікрію світоглядів, які поряд з домінан-
тним світоглядом суперечливо уживають-
ся в духовному світі практично кожної 
особистості. 
 Навігаційна сила різних світоглядів, 
звичайно, відрізняється. І який з них вий-
де переможцем у своєрідному дискурсі, пе-
редбачити важко. 

Наука ніколи не є «завершеною книгою»
 Незалежно від типу в своїй основі сві-
тогляд має таку структуру: світовідчут-
тя (емоційно-психологічний рівень), сві-
тосприйняття (певний досвід формуван-
ня уявлень про світ з використанням 
наочних образів), світорозуміння (пізна-
вально-інтелектуальний рівень). На кож-
ному з них навігаційна роль світогляду ре-
алізується по-різному. На рівні світовід-
чуття людина сприймає (й намагається 
проникнути в таїнство світу) за допомо-
гою своїх відчуттів. Світ для неї більшою 
мірою відкривається суб’єктивно не до-
сить чітко і переконливо. Людина створює 
суб’єктивний образ об’єктивного світу, в 
якому вона досягає гармонії з цим світом. 

НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ■

Світоглядна 
освіти

Вивчення філософії формує духовно спроможну, 
впевнену і захищену особистість

Віктор АНДРУЩЕНКО, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор

Чергова доповідь знаменитого Римського клубу з нагоди його 50-річного ювілею, під-
готовлена Ернстом Вайцзеккером та Андерсом Війкманом, у буквальному розумінні 
розірвала свідомість світової наукової еліти. Ще б пак! Жорстка критика капіталізму, 
неприйняття фінансових спекуляцій, відмова від матеріалізму і редукціонізму, за-
клик до альтернативної економіки, нового просвітництва, холістичного світогляду та 
планетарної цивілізації — це головні сюжети доповіді, які складають сутнісну канву 
нового погляду на світ, його природу, сутність, філософію і розвиток.
Нинішній світ, наголошують учені, в небезпеці. Його переповнюють процеси, які 
важко прогнозувати: глобалізація та інформаційна революція, гібридна війна, еска-
лація напруги, військових дій, нарощення ядерного потенціалу, тероризм, майнове 
розмежування людей, посилення бідності, екологічна та інформаційна небезпеки, 
вичерпність ресурсів, корупція... Володимир Горбулін описав цю ситуацію поняттям 
«соціальної турбулентності». Солідаризуючись з представниками Римського клубу , 
вчений розглядає соціальну турбулентність як основну загрозу світу, який стоїть на 
краю прірви. 
Пошук порятунку світу треба шукати негайно. Економіка, політика, культура — це 
сфери, які потребують першочергового, невідкладного і радикального оновлення. 
Водночас, на думку доповідачів Римського клубу, основною умовою порятунку світу 
є зміна світогляду, повернення до мудрості тисячоліть через пошук оптимального 
співвідношення, примирення і балансу людини та природи, короткочасової та довго-
тривалої перспективи, швидкості й стабільності, індивіда та колективу, чоловіка та 
жінки, рівності та справедливості, держави та релігії. 

Філософія дозволяє людині прозоро бачити велич світу, розуміти своє місце і призначення в ньому.
Фото з сайта sib-science.info.
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У своїх відчуттях людина коливається, 
а тому може використовувати навігацій-
ну технологію цього світогляду з певним 
застереженням. Водночас на рівні світос-
прийняття, яке формує уявлення про світ 
у вигляді, насамперед, здобутих практич-
но-досвідних наочних образів, навігацій-
на сила світогляду зростає; вона знахо-
дить своєрідну опору в тих наочних обра-
зах, які вдалось сформувати, зафіксувати 
й розпізнати. Третій рівень світогляду — 
світорозуміння — дозволяє сформувати ін-
тегроване узагальнення, пронизане розу-
мом уявлення про світ, осягнути його кон-
тури, причинно-наслідкові зв’язки, зміст 
і сенс. Найбільш рельєфно і продуктивно 
навігаційна сила світогляду виявляється 
у випадку органічної взаємодії світовідчут-
тя, світосприйняття і світорозуміння, що 
досягається в наукового типу світогляді.
 Науковий світогляд формується як уза-
гальнення наукового знання в його відно-
шенні до людини. У свою чергу, наука — 
це сфера людської діяльності об’єктивного 
пізнання світу. Один із перших істориків 
науки й культури, англієць Томас Бокль 
(1821–1862) вбачав у науці «звід узагаль-

нень, достовірність яких такою мірою неза-
перечна, що вони хоч і можуть бути відсу-
нутими більш високими узагальненнями, 
проте не можуть бути зруйнованими, інши-
ми словами — таких узагальнень, які мо-
жуть бути охопленими новими знаннями, 
але не відкинутими». Саме Томасу Боклю 
належить перше обґрунтування положен-
ня про те, що розвиток наукового знання 
лежить в основі історії цивілізації та є її 
визначальним фактором.
 Наука, як сфера людської діяльності, 
спрямована на вироблення й теоретичну 
систематизацію об’єктивних знань про 
дійсність. Вона виникає з потреб практи-
ки й підпорядкована передусім теоретич-
ному забезпеченню різноманітних форм 
людської життєдіяльності. Наука відріз-
няється від таких форм освоєння дійс-
ності, як релігія й мистецтво: якщо релігія 
апелює до віри, а мистецтво є мисленням в 
образах, то наука завжди орієнтується на 
критерії розуму. Вона постає як мислен-
ня в поняттях, раціональне відтворення 
світу. Здавалося б, базований на наукових 
знаннях світогляд, що формується засоба-
ми освіти, може слугувати якісним і єди-
ним навігатором практичної діяльності 
людини. Але це не зовсім так. Наука ні-
коли не є «завершеною книгою», наголо-
шував А. Ейнштейн, кожне нове відкрит-
тя ставить нові питання. Більше того, на-
ука може бути як творчою, так і руйнівною 
силою, заявляв Дж. Бернал. Саме тому на-
укове знання не є істиною в останній інс-
танції. І для ефективного здійснення наві-
гаційної функції наука та науковий сві-
тогляд потребують не тільки апробації 
(верифікації, перевірки, підтвердження) 
практикою, але й доповнення іншими ти-
пами світогляду. В сфері людської духов-
ності (і в освіті) мають знайти своє місце та 
функціональне визначення не тільки на-
укові знання, а й знання з області міфоло-
гії, релігії, окультизму, астрології тощо. 
Йдеться про своєрідну конвергенцію ти-
пів світогляду, в колі яких людина має 
вільно орієнтуватись, дискутувати й при-
ймати власне обґрунтоване рішення. Чи 
варто говорити про те, що всі ці речі ма-
ють пройти через горнило освіти та ви-
ховання? А якщо це так, то одним із на-
прямів реформування галузі поряд із мо-
дернізацією змісту навчання, становлен-
ня необхідних компетенцій та виховання 
цінностей має постати завдання форму-
вання цілісного світогляду як головного 
навігатора людини у світі. 
 Фундаментальною основою цілісно-
го світогляду є наука. Наукове знання — 
це знання обґрунтоване, доведене, до того 
ж перевірене практикою. Зрозуміло, пе-
ревірене — ще не означає абсолютно пра-
вильне. Істина — це процес, в ході якого ті 
чи інші положення часто-густо міняються 
місцями. Довіра до науки не може бути аб-
солютною. В народі кажуть: довіряй, але 
перевіряй, що потребує постійного дис-

курсу, повернення до вже укорінених іс-
тин, здорового сумніву і скепсису. Озна-
чену функцію історично перебрала на себе 
унікальна форма духовно-практичного ос-
воєння світу — філософія. 

Вчитися любові до мудрості
 Філософія, як теоретична основа на-
укового світогляду, виробляє загальний 
погляд на світ, місце людини в ньому, до-
сліджує всі можливі спектри і напрями 
ставлення людини до світу. Філософія взя-
ла на себе відповідальність за теоретичне 
обґрунтування відповідей на такі питання, 
як мета і сенс життя, щастя і шляхи його 
досягнення, створення системи життєвих 
цінностей та ідеалів, вироблення системи 
ідей, які виражають ставлення людини до 
соціальної і природної дійсності, визна-
чення вихідних орієнтирів, що обумовлю-
ють програму соціокультурної поведінки 
людини. Саме тому вона (філософія) ут-
верджується як основа й своєрідний стри-
жень, який визначає силу і спроможність 
світоглядної навігації будь-якого типу 
світогляду в життєвому просторі люди-
ни і суспільства. Вивчення філософії є 

основою у формуванні цілісного світог-
ляду, ширше — духовного світу особис-
тості, підвищення світоглядної навігації 
освіти. Пройшовшись коридорами такої 
освіти, людина утверджується як духов-
но спроможна, впевнена і захищена осо-
бистість. Вона не підвладна ніяким мані-
пуляціям, має власний погляд, позицію, 
зрушити з якої може лише завдяки влас-
ним сумнівам, роздумам, сподіванням. 
 Водночас дехто свідомо або ж несвідо-
мо (віддаючи данину своєрідній моді), на-
магається якщо й не викинути філософію 
з навчального процесу, то принаймні об-
межити її локацію серед навчальних дис-
циплін. Така позиція мені здається непра-
вильною, а, можливо, й злочинною. 
 Філософія (любов до мудрості, любо-

мудріє) має три-чотиритисячолітню іс-
торію. Розпочинаючи від давніх тисячоліт-
ніх культур, а, може, й раніше, найбільш 
освічені, розумні, проникливі уми розмір-
ковували над вічними питаннями буття 
природи, місця і призначення в ній люди-
ни. Визначившись у відповідях, вони де-
легували їх суспільству, яке за допомогою 
спеціально підготовлених осіб — учителів 
— через освіту передавали їх підростаю-
чим поколінням. Тисячоліттями філосо-
фія — повчання від наймудріших до су-
часних філософських авторитетів — про-
низує й складає стрижневу основу проце-
су підготовки людини до життя засобами 
освіти і просвітництва, тобто здійснює на-
вігацію освіти, без якої вона може втрати-
ти зв’язок із реальним людським життям, 
індивідуальними й суспільними інтереса-
ми, втратити сенс, а слідом за ним і люди-
ну як особистість. 
 Зі зміною епох відходили у вічне старі 
авторитети, на місце яких приходили 
нові духовні поводирі людства. Але філо-
софський стрижень їхніх повчань — від 
найдавніших наставників людства (Кон-
фуцій, Платон і Аристотель) через фун-
даментальних авторитетів (Кант і Гегель) 
до сучасних світових інтелектуалів (Гай-
деггер, Сартр і Ясперс та ін.) — опорні пос-
тулати людяності (добро, справедливість, 
милосердя) залишались незмінними. На-
повнюючись новим досвідом цивілізації, 
вони незмінно слугували і слугують нині 
своєрідними маяками навігаційного про-
цесу освіти. І якщо хтось бажає зруйнувати 
її, це слід розпочати з обмеження або вилу-
чення філософії з навчального процесу. Пе-
реконаний, на цю стежку може стати лише 
невіглас. 

 Довгий час усі ми, громадяни колиш-
нього СРСР і країн соціалістичної спів-
дружності, були заручниками марксиз-
му — філософії та світогляду класової 
боротьби, революції і диктатури проле-
таріату. Ця філософія пронизувала осві-
ту і виховання, забезпечувала її навіга-
цію у парадигмі комуністично-орієнтова-
ного світогляду і соціалізації. Здавалося 
б, вона обґрунтовувала історичне праг-
нення звільнення людини від експлуата-
ції і насильства, утвердження у суспіль-
стві загальної справедливості і порядку. 
Проте людяністю, справедливістю, мило-
сердям у ній і не пахло! (Див.: В.Попович. 
Червоне століття. — К.,2005). «Радянсь-
ка людина, — наголошує філософ Сергій 
Секундант, — жила в ідеократії, в ідео-
логічно заангажованій духовній атмос-
фері». «Ідеологи комунізму, — писав у 
свій час Микола Бердяєв, — не поміти-
ли радикальної суперечності, яка є засад-
ничою стосовно всіх їхніх помислів. Вони 
прагнули до звільнення особистості, вони 
оголосили повстання проти всіх вірувань, 
усіх норм, усіх абстрактних ідей задля цієї 
емансипації. В ім’я звільнення особис-
тості вони повалили релігію, філософію, 
мистецтво, мораль, заперечували дух і ду-
ховне життя. Проте цим вони пригнічува-
ли її внутрішнє життя, заперечували право 
особистості на творчість і на духовне збага-
чення... Емпірична особистість виявилася 
вилученою із системи прав на творчу пов-
ноту життя». За висновком Бердяєва, Карл 
Маркс створив справжній міф про проле-
таріат і саме цим зруйнував науку, підмі-
нивши її вірою та ідеологією. Навігаційна 
орієнтація освіти та виховання таким сві-
тоглядом обумовлювала становлення одно-
мірної особистості, дотепно названою в лі-
тературі homo sovetikus. 

Мислити правильно і добиратись 
до істини
 Розвінчуючи марксизм як філософію 
пролетарської революції та диктатури 
пролетаріату, українська школа має по-
вернутись до світової філософської думки, 
яка формує у людини здатність осмислю-
вати світ як єдине ціле, причини змін, що 
відбуваються в ньому, своє місце і роль у 
швидкоплинно змінюваному світі. Саме 

тому розбудову власної системи освіти не-
залежна Україна розпочала зі звільнення 
від марксистсько-ленінської світоглядної 
облуди. Поступово утверджується світог-
ляд, який відображає національну і світо-
ву гуманістичну ідею, базується на націо-
нальних та загальнолюдських цінностях, 
утверджує самоцінність людини, яка ви-
будовує своє буття на основі добра, спра-
ведливості і милосердя. Цей світогляд бу-
дується на філософії поваги до людини як 
особистості, незалежно від її етнічної чи 
національної належності, кольору шкіри, 
релігійних уподобань чи статі, примирен-
ня людини з природним, людським і бо-
жественним світами. В її основі лежить 
ідея ненасильства. 
 «Школа повинна сформувати ціліс-
ний світогляд людини. Тому елементи фі-
лософії обов’язково мають бути в сучасно-
му змісті освіти», — вважає міністр освіти 
Лілія Гриневич. Це твердження є справед-
ливим і своєчасним. Для чого потрібна фі-
лософія? На це запитання існує проста від-
повідь: щоб мислити правильно, щоб наше 
мислення добиралось до істини, сутності і 
сенсу, щоб людина прозоро бачила велич 
світу, розуміла своє місце і призначення в 
ньому. Філософія «ставить мислення» й од-
ночасно здійснює його санітарію, забезпе-
чує від випадковостей, дріб’язку, самооче-
видностей. «Мати гострий, як лезо, аналі-
тичний розум, який дозволяє прояснюва-
ти складні речі, проблеми. Насправді дуже 
мало людей можуть ясно побачити якусь 
складну річ. Це потребує довгого відточу-
вання майстерності й культури мислення. 
В цьому призначення філософів...Вона (фі-
лософія. — Авт.) привчає нас бачити, що 
самоочевидностей насправді немає... Фі-

лософія — це культура здивування, само-
освіти і критики очевидностей», — зазна-
чає доктор філософських наук Андрій Ба-
умейстер. «Починати вивчати філософію 
слід саме в шкільному віці — в 15-16 років, 
— справедливо вважає молодий вчений, — 
адже саме на цьому етапі життя формують-
ся філософські запитання. Якщо ці екзис-
тенційні, фундаментальні питання зали-
шаться без підтримки, вони зникнуть...» 

На шляху до нового просвітництва
 Формування нового філософського пог-
ляду на світ і місце людини в ньому є ва-
гомою цивілізаційною проблемою, участь 
у вирішенні якої мають взяти представ-
ники інтелектуальної еліти всіх народів і 
країн світу. Аналіз напрацювань, з якими 
йдуть у цей процес відомі теоретики, доз-
воляють запропонувати для обговорення 
декілька попередніх узагальнень: 
  — по-перше, центром нової філософії 
має бути людина як самоцінність у всій 
повноті свого творчого ставлення до світу 
і життя, а головне — в такій же повноті 
можливостей для власної самореалізації; 
  — по-друге, нова філософія має базу-
ватись на загальнолюдських цінностях в 
їх органічному поєднанні з національни-
ми пріоритетами; 
 — по-третє, вона повинна розгор-
татись як благоговіння перед життям 
(А.Швейцер), прагнення вічного миру 
(І.Кант), введення людства у царство віч-
ного спокою і свободи — ноосферну фазу 
його цивілізаційного поступу (В. Вернад-
ський, Тейяр до Шарден);
 — по-четверте, ця філософія може бути 
лише плюралістичною, толерантною, дис-
курсною, базуватись на свободі творчого 
мислення, що прямує до істини;
 — по-п’яте, вона має витіснити з прак-
тичного обігу прагматизм і здирництво, 
тероризм і корупцію, збагачення будь-
якою ціною, в першу чергу, злочинним 
чином; 
 — по-шосте, ця філософія бере на себе 
відповідальність за формування цілісно-
го світу — відкритого, гармонійного, не-
насильницького, за забезпечення стійко-
го людського розвитку — мирного і добро-
бутного. 
 Переконаний, формування інтеграль-
ного мислення та цілісного світогляду, 
необхідність утвердження яких обґрун-
тували доповідачі Римського клубу, забез-
печать становлення нового просвітництва, 
навігацію системи освіти в інтересах люди-
ни як особистості, громадянина власної де-
ржави і світу, гармонію національних і за-
гальнолюдських пріоритетів, утвердження 
миру, добробуту і процвітання. Окрилюю-
чим чинником є перші паростки нових під-
ходів, які нещодавно презентували себе ук-
раїнському суспільству і світовій громад-
ськості. Йдеться про Закон України «Про 
освіту» та високо амбітний проект «Нова 
українська школа». Звичайно, для вико-
нання означених документів потрібні ре-
сурси і час, а головне — люди, когорта пат-
ріотів-професіоналів, освіта й виховання 
для яких є не лише професією, а й внут-
рішнім духовним покликанням. Й оскіль-
ки левова частка таких людей — учителів 
з великої літери — формується в педагогіч-
ному університеті, підтримка вчительської 
справи — учителя, школи і педагогічного 
університету, має стати головним пріори-
тетом держави. 
 Продовжуючи освітньо-виховну спра-
ву, розпочату батьками, вчитель формує 
підвалини духовного світу особистості, 
ціннісних орієнтацій, світогляду. Знан-
ня, компетенції, цінності, передані дитині 
учителем, є тими основними складниками, 
які визначають майбутній життєвий шлях 
особистості, її долю. Саме в школі форму-
ються первинні орієнтації, які спонука-
ють учнів до вибору майбутньої професії 
— космонавта чи науковця, інженера чи 
дипломата, державотворця чи представни-
ка простої професії. Саме в школі викрис-
талізовуються принципи ставлення дити-
ни до природного і людського світу, а го-
ловне — закладаються основи гуманізму, 
справедливості, людяності. Й саме в школі 
визрівають особистості, які переосмислять 
і створять нові філософські стандарти сві-
тобачення, діяльнісно-бережного, трепет-
ного ставлення до нього й тим самим вряту-
ють світ, забезпечать подальший розвиток 
і розквіт цивілізації як головного і непере-
вершеного продукту Великого Творця. ■ 

Саме в школі визрівають особистості, які переосмислять і створять 
нові філософські стандарти світобачення, діяльнісно-бережного, 
трепетного ставлення до нього й тим самим врятують світ, 
забезпечать подальший розвиток і розквіт цивілізації.

навігація
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«Якщо двері зачиню, він же у вікно 
вилізе!»
 Зрозуміти, що рухає цими чоловіка-
ми (і дівчатами теж!), нашому пересічно-
му громадянину, якого війна не торкну-
лася безпосередньо, важко. Кидати свою 
справу, сім’ї, шукати пальне, гроші, пер-
тися за тисячу кілометрів, щоб привезти 
солдатам чоботи, цигарки чи вареники? 
От дехто й розпускає чутки, що не просто 
так вони туди їдуть, гроші на тому зароб-
ляють. Навіть таксу називають — по 5 до-
ларів за кілометр їм платять. 
 — Якби по долару платили, я вже мільйо-
нером став би, — сміється Сашко. — Кожен 
міряє по собі. Дурниці коментувати не хо-
четься. Просто війна у нас ніби не війна, ко-
гось вона торкнулася краєчком, а когось і 
зовсім не зачепила. Це особливо відчуваєш, 
коли повертаєшся звідти. Ви їжджаєш з «пе-
редка», минаєш Маріуполь, доїжджаєш до 
Києва — а тут зовсім інше життя. Тут тусу-
ються в нічних клубах, у небі салюти бах-
кають. А в цей час в окопах наші хлопці 
гибіють. У танкістів недавно були: їдальня 
— без підлоги, багнюки по щиколотки, хлоп-
ці в чоботях її місять щодня. Кажуть: «Що 
ви хочете, щоб уся країна голову попелом по-
сипала? Життя ж продовжується». Так, про-
довжується, бо люди народжуються і одру-
жуються й під час війни. Та можна і скром-
ніше святкувати. Не може бути так, що пів-
країни плаче, а півкраїни скаче. Коли восени 
2014-го я вперше поїхав на схід, мені соромно 
було хлопцям в очі дивитися, що вони були 
там, а я тут, у мирному житті. Але вони каза-
ли: «Сань, хтось мусить і в тилу бути, не пе-
реймайся». На Майдані я не був, пролежав 
його на дивані, можна сказати. Бо не зовсім 
розумів, що відбувається. Мені дуже шкода 
тих хлопців, які там загинули, але... Зміни-
ла мене війна. 
 Моя мама працювала у Варшаві, коли 
все це починалося. І розповідала, скіль-
ки тоді там перебувало хлопців молодих 
із Західної України, які повтікали за кор-
дон, щоб в армію не потрапити. Зніма-
ли квартири, на кухнях спали. І в цей же 
час хлопці з Донецька і Луганська йшли 
у добровольчі батальйони служити. Знаю 
таких багато, у мене друг із Луганська є, і 
з Донецька теж. Це до слова, хто і де біль-
ший патріот. У Маріуполі живе Борисо-
вич, пасічник, в якого ми зупиняємося, 
ночуємо, коли їдемо в зону АТО. Борисо-
вича знають бійці 56-ї бригади, морпіхи, 
танкісти. Він заходить у магазин і вітаєть-
ся «Слава Україні!». Допомагав ремонту-
вати Д30 і Т 64, робив хлопцям літній душ, 
словом, допомагає армії, чим може. Якось 
я спитав, для чого він це робить? Відповідь 
була простою: «Ну как, Саня, они же меня 
защищают». У нас ще не всі це усвідоми-
ли. Бо війна не прийшла в їхню хату...
 — Дружина як реагує на ваші поїздки 
в АТО?
 — «У захваті»! Мовчки смажить котле-
ти в дорогу. «Якщо двері зачиню, він же у 
вікно вилізе!» — жартує. Вже звикла. Тер-
пить, аби тільки не пішов служити. Другий 
рік спимо на матраці, ліжка не можемо ку-
пити. «Мір, а може, ну його те ліжко. Може, 
в Буковель махнемо?» — кажу. І махнули. 
А на підлозі ще краще спати, спина не бо-
лить. У хаті ніяк до ладу все не доведу.

 — Новий дім будуєте?
 — Ні. Стару хату ремонтуємо поти-
хеньку. 
  До нашої розмови з Олександром приєд-
нуються його друзі й побратими, які з ним 
в одній упряжці з 2014-го. Вони теж, як і 
Сашко, представники малого бізнесу. Хто 
має пекарню, хто млин, цех або крамнич-
ку. Могли б просто жити і життю радіти, 
їздити по курортах і фотки постити у соц-
мержах із пляжів. А вони сідають у буси 
і рушають у зону АТО. І так четвертий рік 
поспіль. Смак хліба і булочок із приватної 
любомльської пекарні Віктора Козела зна-
ють бійці багатьох бригад. Особливо сма-
кують їм круасани з шоколадом. У листо-
паді минулого року Віктор купив розвідни-
кам квадрокоптер. Треба були бронежиле-
ти й каски для хлопців, призваних у перші 
хвилі мобілізації, — до нього. Треба борош-
но для вареників чи влаштувати на робо-
ту мобілізованих атошників — теж. Немає 
пального для поїздки — завжди виручить 
Сергій Веремчук. 
 — Мені вже соромно йому дзвонити. 
Тільки чує мене, питає: «Скільки?». От 
остання поїздка в лютому... Думали, нам 
танкісти трохи підможуть із солярою, а 
вони тепер тільки керосин мають. Гро-

шей нема, пального нема, а додому вер-
татися треба. Виручив Сергій, скинув на 
картку дві тисячі гривень, — згадує Саша. 
— Були в районі Гранітного й Дебальцево-
го, в гостях у 72-ї бригади. Останнім часом 
наш маршрут пролягає від Світлодарської 
дуги і до Маріуполя. 
 — Чим частували хлопців? 
 — Багато чого, але головне — варени-
ки. Сто відер доставили. Любомльські шко-
ли наліпили і трохи локачинці підсобили. 
Душу хлопці відвели. Бо від тушонки, ка-
жуть, вже нудить. Знаєте, багато хто каже: 
«Не привозьте нічого. Просто приїдьте». 
Уявіть, 10 чоловік стоять на точці кілька мі-
сяців поспіль. Одні й ті ж самі обличчя, одна 
і та ж робота, що називається окопна війна. 
Від одноманіття здуріти можна! Цього разу 
добралися до Жованка, там наш волинсь-
кий бард і поет Юра Щербик служить. Хло-
пець відслужив рік, мобілізувався, трохи 
волонтерив, поїхав у Польщу на заробітки, 
повернувся і пішов служити за контрактом. 
Щоб доїхати до нього, довелося навіть через 
«сіру зону» пробиратися в районі Горлівки. 
Звичайно, забезпечення війська сьогодні й 
кілька років тому не порівняти. Але генера-
тори потрібні, оптика, запчастини, техніка. 
Що хлопці просять — те веземо. Вітя Козел 
усе своє мисливське начиння віддав хлоп-
цям на передову: глушник на гвинтівку, на-
вушники. Сміємося з нього: «Скоро голий-
босий на полювання ходитимеш, тільки зі 
списом, як первісні люди!»

«Пробач, братан, мушу» — лізу в труси і 
знаходжу ту кляту бирку...»
 — Подивіться, ось цього пса везли ми 
до господаря. Донька передала його та-

тові, — показує фото в телефоні напарник 
Олександра Положевця по волонтерських 
поїздках локачинський підприємець Ві-
талій Лісецький. — А через кілька днів 
тато нам дзвонить і дякує, ледь не пла-
че, бо той пес врятував йому життя. Ви-
являється, він виявив диверсійно-розві-
дувальну групу, коли господар стояв у до-
зорі. А цей чотириногий герой знайшов 
розтяжку і теж врятував хлопців. Пош-
матованого пса військові медики склада-
ли і зшивали по клаптиках. І він вижив! 
  Віталію з Сашком довелося багато чого 

побачити й пережити. Це сьогодні вони скупі 
на спогади і треба витягувати з їхньої пам’яті 
кожен епізод. А кілька років тому, коли були 
важкі бої, емоції їх просто розривали. 
 — От тоді багато чого розказали б, а те-
пер... У лютому 2015-го їхали в Дебальце-
ве, коли звідти вже виходили наші підроз-
діли. «Хлопці, не радимо, це буде ваша ос-
тання поїздка!» — кричали нам військові. 
Віталій у першому бусі, я в другому, їде-
мо далі. Розвантажувалися, вже навкру-
ги міни розривалися. Бачу, «медичка» до-
горяє, — згадує ту поїздку Олександр. — 
Дуже багато питань було по Дебальцевому. 
Чув від військових: із Логвинового вивели 
30-ту бригаду і «сєпари» зайшли туди без 
єдиного пострілу. А 128-му бригаду кину-
ли всю туди, і САУ (самохідна артилерій-
ська установка. — Ред.) виставили по цен-
тру. Навіщо, коли вони стріляють на 15-17 
кілометрів? Я не військовий стратег, і зро-
зуміти замисел цієї операції не можу, як і 
багато хлопців, які були там. 
 — Тоді двічі у Донецьк їздили неле-
гально, бо звідти подзвонили й просили 
привезти нашим полоненим одяг і мат-
раци. Їхня «кураторка» казала, що ди-
витися боляче, як вони сплять на голо-
му асфальті. Приїхали з одягом, харча-
ми, матрацами, і мінералки «Павлівсь-
кої» привезли. Волинські хлопці очам 
своїм не повірили, побачивши там нашу 
волинську воду, — продовжує розповідь 
друга Віталій Лісецький. — Одного разу 
до Болотяного їхали на БТРі, шість кіло-
метрів. Це фактично на кордоні з Росією. 
Туди нічого ніби, а коли хлопці сказали, 
що ці шість кілометрів прострілюються 
наскрізь, страшнувато стало. Назад уже 

їхали тихенько, лише б проскочити. І в 
Пісках під мостом трохи нас полоскотали 
«сєпари». Бувало, заїдемо по такій грузь-
кій дорозі, що КамАЗом витягнути не мо-
жуть. Тоді хлопці танк заводять і тягнуть 
наш бус. І «200» возити доводилося... 
 — Завантажили у морзі «200», у Дніпрі 
на заправці дзвінок: «Хлопці, напевне, ми 
тіла переплутали. Подивіться бирку на 
руці». Відкриваємо труну, бирки немає. 
Кажуть, зніміть маску з обличчя і звірте 
з документами. Знімаю, звіряю, ніби схо-
жий. Через трохи знов дзвінок: «Може, 
бирка у трусах, подивіться». «Пробач, 
братан, я мушу» — лізу в труси покійни-
ка і знаходжу ту кляту бирку. Фух, можна 
їхати далі. І все це серед білого дня, люди 
дивляться, як ми у труні копирсаємося. 
Тоді морг був переповнений тілами хлоп-
ців. Приїхали в Київ, біля станції метро 
перевантажуємо труну в інший бус. І теж 
усе на очах перехожих. Така вона, війна... 
Вона інша, ніж по телевізору. Тому я давно 
його не дивлюся. Хіба Олімпійські ігри...

«А потім я виріс і прийшла справжня 
війна»
 «Коли я був маленький, я в піску роз-
ставляв солдатиків, були воїни стародав-
нього світу з дубинами і каменюками, були 
й олов’яні з гвинтівками. Ми кидали каме-
нюку по черзі, вбиваючи солдатів, перши-
ми у нас стояли командири, була певна від-
стань, з якої жбурляли «снаряд». То була 
чесна війна. Потім ми бігали кругом будин-
ку з дерев’яними палицями, в когось був 
пістолет із магазину, а в кого був на пісто-
нах, той був командир. Потім були книги, 
фільми, лицарі, царі, які вели хрестові по-
ходи. А потім я виріс і до нас прийшла наша 
війна: справжня, смердюча і підла, коман-
дири і царі лишались позаду, і ті каменю-
ки летіли куди завгодно, і називалась вона 
АТО. Це фото — це вигляд сучасної війни, 
де нема благородних царів, нема солдатів, 
які б’ються, дивлячись ворогу в очі. Є штаб, 
координати, і наказ, і результат.
 Алеппо...», — так написав Олександр 
у соцмережі, коментуючи страшну фото-
графію розбомбленого сирійського міста, 
де з-під бетонної плити видніється голівка 
маленької дівчинки. 
 Для того, щоб ця підла війна не при-
йшла в їхні міста і села, він із друзями чет-
вертий рік допомагає українським солда-
там, ділячись хай невеликими, але чесно 
заробленими прибутками, не рахуючись 
ні з часом, ні зі здоров’ям , і навіть влас-
ним життям... ■

ПОЧУТТЯ ОБОВ’ЯЗКУ

«Не привозьте нічого. 

Просто приїдьте»
Понад сто волонтерських поїздок у зону АТО зробив 
Олександр Положевець із побратимами

■

Ніна РОМАНЮК
Волинська область

На вигляд він — зовсім хлопчисько. Хоч насправді йому 36 і він багатодітний бать-
ко двох школяриків і вже одного студента. Зате серед волинських волонтерів він 
— справжній «аксакал». На рахунку Олександра Положевця з Любомля — понад сто 
поїздок у зону АТО, хоча він їх не рахує. Це вже побратими прикинули-порахували і 
прийшли до висновку, що пора б їхнього Сашка і відзначити на якомусь рівні. Бо за 
ці три з гаком роки в які тільки куточки не добирався він із друзями, доставляючи 
бійцям продукти, одяг, техніку, спорядження. Навіть тепер, коли армія, здавалося б, 
уже забезпечена необхідним, коли люди втомилися від війни і волонтерський рух 
помітно видихнувся, любомльські волонтери продовжують вантажити буси на схід. 

Подарунки танкістам. 
Фото з волонтерських поїздок.

❙
❙

Олександр Положевець (у центрі).❙

«Пробач, братан, я мушу» — лізу в труси покійника 
і знаходжу ту кляту бирку.
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І собі, і людям
 До розширення української заряд-
ної інфраструктури для електромобілів 
приєднався і офіційний дистриб’ютор 
Mitsubishi Motors, відкривши перші 
швидкісні зарядні станції в Києві, Дніпрі 
та Харкові. На ці зарядні станції нідер-
ландського виробництва включають дис-
танційний моніторинг процесу зарядки, 
а також виявлення та усунення несправ-
ностей. Зарядки сумісні з усіма елект-
ричними транспортними засобами з ти-
пами зарядних пристроїв CHAdeMO. За-
лежно від характеристик автомобіля, 
стандартний час «електрозаправки» 
складе 15-25 хвилин. 

Біоетанол у кредит
 Європейський банк реконструкції і 
розвитку фінансуватиме проекти з ви-
робництва біогазу та біоетанолу в Україні. 
За інформацією Інтерфакс-Україна, між-
народна фінустанова й надалі братиме 
участь у фінансуванні проектів iз будів-
ництва ВЕС та СЕС, орієнтуючись біль-
ше на біомасу, біогаз i біоетанол друго-
го покоління (з відходів). Планують про-
фінансувати 10-20 таких проектів у найб-
лижчі три-чотири роки. За підрахунками 
банку, потенціал біоенергетичних ресурсів 
України (лушпиння, соломи, інших від-
ходів сільського господарства) відпові-
дає 30 мільйонам тонн нафтового еквіва-
лента. ЄБРР уже організував в Україні фі-
нансування для восьми біоенергетичних 
проектів і вивчає ще три.

Львів’ян зваблюють 
велосипедами
 Нову послугу для постійних користу-
вачів муніципальних станцій велопрокату 
запровадила компанія Next bike. Як пові-
домляє Eco town, відтепер власники або-
немента щодня впродовж години можуть 
користуватися велосипедами безплатно 
— за наявності абонемента, який коштує 
250 гривень на місяць і 800 гривень — 
на сезон. Кожна наступна година прокату 
коштуватиме 5 гривень. Зі слів генераль-
ного директора Nextbike Романа Сав’яка, 
нововведення стало результатом моніто-
рингу, під час якого з’ясували, що вело-
сипедисти Львова витрачають в середнь-
ому 45 хвилин щодня на поїздку до пунк-
ту призначення. Відтак, для незареєстро-
ваних користувачів ціну на першу годину 
використання двоколісного знизили з 50 
до 20 гривень, а кожна наступна година 
обійдеться у 50 гривень. На сьогодні в 
системі Nextbike, яка об’єднує 24 станції 
міського велопрокату в обласному цент-
рі, зареєструвалося вже близько десяти 
тисяч львів’ян.

Не витрачати, а заробляти
 Зона відчуження повинна і 
може бути використана у про-
мислових цілях, вважає міністр 
екології та природних ресурсів 
України Остап Семерак: «Віднов-
лювальна енергетика на території 
Чорнобильської зони — хороша 
база для розвитку території, що 
тривалий час вважалася хроніч-
ною бюджетною дірою. Адже її 
утримання обходиться щороку 
Україні у мільйони гривень».
 У проекті враховано особли-
вості та рівень радіоактивного за-
бруднення території, на якій за-
планували розмістити об’єкти 
сонячної енергетики, правила 
радіаційної безпеки під час про-
ведення робіт, низку інших важ-
ливих показників. Згідно з оп-
рилюдненими результатами до-
сліджень, для побудови парку 
сонячної енергетики в Чорно-
бильській зоні є чимало переваг. 
Там досі збереглася вся необхідна 
транспортна та енергетична інф-
раструктура, величезні вільні те-
риторії. А обслуговування енер-
гопарку не потребує залучення 
великої кількості людей. Втілен-
ня подібного проекту обіцяє ста-
ти гарним ліфтом для нових еко-
логічних технологій в Україні та 
символом продуктивних транс-
формацій нашої країни, відкри-
ваючи зону відчуження для спо-
рудження сонячних станцій.

Оптимізація через оренду
 Тринадцять міжнародних ін-
весторів надіслали в Україну 39 
подань на локалізацію «соняч-
них» проектів, бажаючи отри-
мати дозволи на установку со-
нячних батарей біля зруйнованої 
Чорнобильської АЕС потужніс-

тю близько 2 гігаватів. Усі вони 
зацікавилися орендою землі, 
прибутку від використання якої 
в іншій спосіб неможливе. Че-
рез радіоактивні речовини, які 
забруднили ґрунт ще протягом 
багатьох століть ця територія не 
придатна для сільського та лісо-
вого господарства. Натомість от-
римати прибуток можна від ін-
вестицій в енергетику.

Інвестори зі своїм планом
 Появою попереднього плану 
парку наземних сонячних пане-
лей у Чорнобильській зоні відчу-
ження можна завдячувати уря-
ду Франції, який надав фінансо-
ву підтримку. У грудні 2016 року 
Мінприроди та Державне агентс-
тво управління зоною відчужен-
ня (ДАЗВ) запропонували бізне-
су подавати заявки на відведення 
земельних ділянок під розміщен-
ня об’єктів відновлювальної 
енергетики. Загалом надійшло 
понад 60 заявок з Данії, США, 
Китаю, Німеччини, Франції, Бі-
лорусі, України. Зважаючи на 
високу зацікавленість зарубіж-
них інвесторів, вирішили залу-
чити до аналізу та розробки тех-
ніко-економічного обґрунтуван-
ня проекту міжнародних експер-

тів з альтернативної енергетики. 
У червні минулого року фран-
цузький уряд погодився підтри-
мати фінансово реалізацію та-
кого обґрунтування для будів-
ництва сонячного парку в зоні 
відчуження. Проект отримав під-
тримку на найвищому державно-
му рівні, — під час зустрічі з Пре-
зидентом України Петром Поро-
шенком президент Французької 
Республіки Еманнуель Макрон 
висловив зацікавленість участю 
своєї країни у спільному проек-
ті. Позавчора, 19 березня, пре-

зентовано попереднє техніко-
економічне обґрунтування роз-
будови парку наземних соняч-
них панелей у Чорнобильській 
зоні, розроблене світовим ліде-
ром у галузі відновлювальної 
енергетики (компанією Tractebel 
Engineering) за кошти французь-
кого уряду. «Це гарний приклад 
успішної міжнародної співпраці 
та важливий крок до досягнен-
ня стратегічної мети — перетво-
рення зони відчуження на тери-
торію змін та інновацій», — каже 
Остап Семерак.
 Про пілотну сонячну елект-
ростанцію потужністю 1 МВт, 
запущену в зоні відчуження ні-
мецькими інвесторами, інфор-
маційні агентства повідомили ще  
наприкінці січня. Нову елект-
ростанцію звели на відстані лише 
сотні метрів від нового «саркофа-
га» — гігантського металевого 
купола, що герметизує зруйно-
ваний енергоблок під час Чорно-
бильської аварії 1986 року.
 За словами голови українсь-
ко-німецької компанії Solar 
Chornobyl Євгена Варягіна, но-
возбудована сонячна елект-
ростанція може покрити пот-
реби села середнього розміру 
або двох тисяч квартир. Гру-
па витратила на будівництво 1 
мільйон євро. У підсумку близь-
ко 3 тисяч 800 фотоелектрич-
них панелей було розміщено на 
площі 1,6 гектара із запропоно-
ваних 2,5 тисячі гетара. Кіль-
кість сонячного світла тут така 
сама, як і на півдні Німеччини, 
де вже працюють подібні стан-
ції. Тому очікується, що інвес-
тиції компанії повернуться про-
тягом семи років. ■

ЕЛЕКТРОПАРК

Чорнобильська сонячна
Зону відчуження відкрили для спорудження сонячних станцій

■

Оксана ЯРОШЕНКО

У Києві презентували технічну 
базу побудови парку назем-
них сонячних панелей у Чор-
нобильській зоні відчуження. 
Прогнозована потужність стан-
ції становить 1,2 гігавата. 

ДО РЕЧІ

 У китайському місті Сіань днями запрацювала найбільша у світі установка для очи-
щення від смогу на сонячній енергії.
 Очищувач щодня фільтрує від 5 до 8 мільйонів кубічних метрів повітря. Установ-
ка працює у пасивному режимі: скляна поверхня вловлює сонячне світло та нагріває 
повітря, яке по системі трубок піднімається у головну трубу висотою 18 метрів. Там за-
бруднене повітря проходить крізь фільтри, і викидається в атмосферу вже очищеним.
Згідно з даними датчиків забруднення, концентрація твердих частинок у повітрі змен-
шується на 19 відсотків.
 Будівництво найбільшого у світі очищувача загальною площею 10 квадратних кіло-
метрів обійшлося бюджету Піднебесної у 2 мільйони доларів. Однак екологи вже вис-
ловили претензіі до роботи очисної станції. По-перше, немає даних, чи очищає анти-
смогова установка від двоокису сірки — однієї з найнебезпечніших речовин-забруд-
нювачів повітря. По-друге, для ефективного очищення потрібно побудувати поруч 
принаймні ще кілька десятків таких установок, а через чималу площу комплексу, це 
проблематично.

■

Чорнобильська зона стає не лише колишньою територією атомної 
енергетики, а й нинішньою територією енергетики сонячної.

❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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«Особи — це типи з дійсного життя»
 ■ Пані Людмило, чи насправді для 
сприйняття художнього твору пись-
менника знання саме подробиць з його 
життя і творчості є такими вже важли-
вими? І чи не достатньо самого твору? 
 — Я б сказала: і достатньо, і недо-
статньо. І тут насамперед хочу покли-
катися на авторитет Василя Сімовича, 
який був особисто знайомий з Ольгою 
Кобилянською i який написав: «Ка-
жуть, що не раз краще не знати зблизь-
ка письменника. Може. А проте не мож-
на сказати, щоб не була цікава для гро-
мади ця чи та подробиця з його жит-
тя. Вже тому ні, що не раз найдрібніша 
дрібничка заважила на якомусь творі 
письменника, найшла якийсь свій ви-
раз, то чому ж би про неї не знати чи-
тачеві?» Некролог був опублікований 
1942 року у Львові, в редагованому Сі-
мовичем виданні «Наші дні», під таким 
промовистим заголовком — «Будні і ге-
рої Ольги Кобилянської». 
 Власне, тему прототипів Василь Сі-
мович, що й сам належав до кола близь-
ких друзів письменниці, обрав як про-
відну тему цього некрологу: «Хто знав 
ближче коло знайомих Кобилянської, 
кому доводилося побувати в товаристві 
її знайомих, зблизитися з її ріднею та її 
приятелями, тому неважко пізнати де-
кого з них у виведених авторкою персо-
нажах у поодиноких творах».
 ■ Найбільше про реальних людей тієї 
доби ми знаємо саме у зв’язку з творчіс-
тю Ольги Кобилянської. 
 — Це справді так. Напевно, на це є 
свої причини. І вони є різними. І Ми-
хайло Коцюбинський, і Леся Україн-
ка пішли з життя в порівняно молодо-
му віці. Хтозна, можливо, якби їм су-
дився довший вік, вони б підійшли до 
того моменту життя, коли б вважали за 
потрібне розкрити читачам прототипів 
своїх героїв. А може, й ні. 
 Що ж до творчості Ольги Кобилянсь-
кої, то зв’язок її з життям був на повер-
хні. Це було пов’язано з історією поя-
ви самих творів, зокрема повісті «Зем-
ля». Її трагічний сюжет письменниця 
взяла з реальних фактів. Згодом заці-
кавленість прототипами поширилась і 
на інші твори Ольги Кобилянської. 
 Читачеві властиво отожнювати 
письменника і його героїв. І питання ав-
тобіографічності — це перше пересічне 
питання, яке виникає при прочитанні 
твору чи після прочитання, незалежно 
від того, як оцінюють його критики, лі-
тературознавці і т. ін.
 ■ І, зрештою, це завжди цікаво. Чи 
не так?
 — Буває, що не лише цікаво, а й 
дуже потрібна ця впізнаваність. Що ж 
до Ольги Кобилянської, то знання про-
тотипів її героїв дуже потрібне для ро-
зуміння творчості письменниці. Вреш-
ті, Ольга Кобилянська й сама писала 
про це в автобіографії «Про себе саму» 
в листах до професора С. Смаль-Сто-
ць кого у 1921—1922 рр., вперше над-
рукованій в альманаху «Ольга Коби-
лянська». 1928 р.: «Усе, що зо зверх-
нього життя робило коли глибше вра-
жіння на мене, переробляла моя душа, 
бо інакше я не можу цього сказати — і 
я вкладала це на папір». 
 У тій-таки автобіографії письменни-
ця й почала розкривати імена прототи-
пів: улюблена вчителька Ольги Коби-
лянської словачка пані Міллер, яку «в 
своїй душі» вона називала «Пані Сталь» 
— «через її велику освіту, повагу і дар 

мови», стала прообразом шляхетної вдо-
ви пані Марко, в якої жила ком   па         нь йо -
н кою Наталка Верковичівна, героїня 
повісті «Царівна».
 Письменниця знала особисто й ге-
роїню новели «Некультурна» і згаду-
вала, що «ніяк не могла побороти охо-
ти написати про ту чудову жінку, вір-
ну, чисту дитину природи, що, мов сес-
тра смерік, поміж котрими проживала, 
жила, розвивалася. Коли вмирала, ба-
жала собі мене бачити — вповідали мені 
люди, окружаючі її в той час — та, на 
жаль, я жила тоді в Чернівцях і не зна-
ла, що моя гірська цвітка згасла». 
 Про героїв оповідання «В неділю 
рано зілля копала...» писала, що «особи 
— це типи з дійсного життя», яких вона 
«пізнала в горах: циганку Мавру, старо-
го Андронатія, її батька, Гриця, одного 
молодого знаного мені одинака-гуцула, 
а решту домалювала фантазія». «Ніоба» 
також «існувала справді», її знала мама 
Ольги Кобилянської, а сама вона знала 
її дітей, в однієї з доньок зупинялася під 
час перебування у Відні. 
 ■ Окрім згаданих вами, чи розшири-
лося на сьогодні коло тих реальних лю-
дей, які послужили прообразами героїв 
творів Ольги Кобилянської?
 — Так. І про них знає кожен, хто 
відвідував чи відвідує літературно-ме-
моріальний музей Ольги Кобилянської 
в Чернівцях й уважно слухає розповіді 
про те коло людей, з якими Ольга Коби-
лянська познайомилася в юні роки й усе 
життя з ними приятелювала. Адже до 
цього кола належали такі небуденні осо-
бистості, як Софія Окуневська, Августа 
Кохановська і багато інших людей твор-
чої натури. До кола тих осіб, про яких 
написала сама Кобилянська, Василь Сі-
мович додав, що в повісті «За ситуація-
ми» змальована родина Пігуляків, а го-
ловна героїня твору — «добре відома» 
кожному чернівецькому українцеві, хоч 
він і не назвав імені Наталки, дочки ві-
домого художника Юстина Пігуляка, з 
родиною якого Ольга Кобилянська була 
в приязних стосунках. 

«Царівна» — ключова метафора 
творчості письменниці»
 ■ Чи можемо ми, крізь лет часу, дода-
ти тих, хто не був досі названий?
 — Виявляється, що можемо. Після 
того, як я прочитала перевидані «Лис-

ти з чужини» Ярослава Окуневського, 
майже не сумніваюся в тому, що саме 
Ярослав Окуневський був прототипом 
пасинка пані Марко — Івана Марка, лі-
каря військового флоту, в чиї уста Оль-
га Кобилянська вклала слово «царів-
на» — що стало не лише назвою твору, 
а ключовою метафорою для розуміння 
усієї творчості письменниці. Напевно, 
всі, хто читав «Царівну», запам’ятали 
її зворушливий фінал, діалог Натал-
ки й Івана Марка: «Умієш любити, — 
прошептала». — «Як годиться мужеві 
царівни», — відповів, усміхаючись, і 
поцілував нахилені до нього уста».
 ■ Чи тільки спільність професії ре-
альної особи Ярослава Окуневського і 
героя твору — лікар на війському флоті 
— дають вам таку впевненість щодо 
прототипу?
 — Ні, звичайно. Якби був самий 
лише такий факт, цього було б зама-
ло. Хоч, коли ще була студенткою, про-
фесія героя «Царівни» видалася мені 
трохи «нелогічною» — і я пояснила собі 
це тим, що так письменниці було лег-
ше мотивувати доволі несподівану поя-
ву такого нетипового для містечкового 
середовища героя. Проте тепер я впев-
нена, що ця «нібито-нетиповість» мала 
реальний ґрунт. Настільки ж важли-
вим, як і збіг професії, є й прізвище — 
Окуневський. 
 Хто добре знає біографію Ольги 
Кобилянської, без особливих застере-
жень припустив би, що людина з та-
ким прізвищем могла бути особисто 
знайома з Ольгою Кобилянською або 
ж сама Кобилянська могла знати про 
цю людину з розповідей інших Оку-
невських. У Галичині й на Буковині 
кінця ХІХ — початку ХХ століть сві-
домих українських родин було неба-
гато й зазвичай усі вони були знайо-
мі між собою. Більше того, майже всі 
родини, які творили українську куль-
туру цього періоду, — не лише гали-
цькі, буковинські, а й наддніпрянсь-
кі, також були між собою знайомі. Ус-
тияновичі, Кобилянські, Окуневські, 
Озаркевичі, Косачі, Старицькі, Ли-
сенки, родина Івана Франка  — не так 
уже й багато інших...
 ■ Чи можемо говорити, окрім Івана 
Марка з «Царівни», ще про якийсь про-
образ?
 — Так. Лише в тому особливість, 
що зіставлення з образом Івана Марка 
з повісті «Царівна» — більшою мірою 
фактичне, а з іншим образом — «чу-
жинця», скажімо, «чужого Йоганеса» з 
повісті «За ситуаціями» — більш інтуї-
тивне, ніж фактичне, хоч і спирається 

на окремі текстові паралелі в «Листах 
з чужини» Я. Окуневського і в повісті 
«За ситуаціями». 
 Нескладно припустити, що «Лис-
ти з чужини» були дуже цікавим чи-
танням для спраглої до вражень Оль-
ги Кобилянської, яку гнітила «страш-
на бездушна одностайність життя, сірі 
меланхолійні дні», яка хотіла побачи-
ти ширший «світ божий в цілій його 
величі, з різнородними його гарними 
і чудесними об’явами» (такою мрією 
вона наділила свою героїню Натал-
ку Верковичівну), і ще в квітні 1899 
році в листі до Ф. Ржегоржа писала, 
що поза Львовом — ніде не бувала: «не 
мала ніколи нагоди побачити укінчені 
твори штуки і культури й пізнати жит-
тя інше, як життя маломіське», а в та-
ких вічно одностайних відносинах ви-
черпається і найсильніший талант» — 
свій же талант О. Кобилянська вважа-
ла «мірним» — не дуже сильним. 
 А що в думках самої Кобилянської 
та Я. Окуневського було багато спіль-
ного — не лише для них, а й для інших 
українських інтелігентів того часу, то, 
можливо, через те Кобилянська ніде 
спеціально не писала про «Листи...» 
Я. Окуневського.

«Ґешефт — понад усе — над ім’я, 
над честь, на славу...»
 ■ У чому вбачаєте найбільше спіль-
ного між реальним лікарем військо-
вого флоту Ярославом Окуневським 
та літературним героєм Іваном Мар-
ком?
 — Насамперед у тому, чим перейняті 
їхні думки — невідповідністю славного 
минулого народів і їхнього сучасного 
стану. Буваючи в багатьох містах слав-
ної історії — в Греції, Італії, в Індії й на 
Близькому Сході, Ярослав Окуневський 
не раз запитує себе: «Де поділась коза-
ччина, бунчуки, гетьмани?» — де поді-
лась римська самосвідомість мужеська 
та де поділась краса жіноча часів меди-
цейських та венеціанських?» Віки сла-
ви вставали передо мною. Я бачив коза-
ка Байду, висячого на гаку в Царгороді, 
я видів трьох братів-невольників, побі-
гаючих із Азова з неволі бусурманської, 
видів того бідного «пішого-пішаницю», 
я видів «добрих козаків» Сагайдач-
них, Дорошенків і т. д. Всі вони вста-
вали перед моїми очима. Я задрімав на 
хвильку... стрепенувся... фантазія ще-
зла! Щезли, пропали і запорожці — пе-
режились! Сини запорожців пішли на 
вислуги в канцелярії петербурзькі...». 
Про давнє лицарство і тих новітніх ґе-
шефтярів, «що розпаношились тепер на 
світі» і для яких «Geschaft uber Alles» 
(ґешефт — понад усе) — над ім’я, над 
честь, на славу... У душі Я. Окуневсь-
кий не може згодитися з тим, що «ґе-
шефт — то все». 
 Про це ж саме — лише більш загаль-
но, без українських історичних коно-
тацій — говорить у розмові з Наталкою 
Верковичівною й Іван Марко: «... чому 
здрібнів дух у мужчин... Чому стає плит-
кий, поганий, самолюбний, задоволений 
із себе так, як би осягнув уже найвищий 
верх досконалості і дальше не потребу-
вав сягати? ...Чи вам не приходило на 
думку, що в думанні людськім настав за-
стій, що воно потребує якогось сильного 
порушення, щоби змінилося, віджило, 
але не теперішнім плитким, самолюб-
ним життям, лиш якимсь кращим, чис-
тішим, сильнішим!»
 І чи не розповіді або й самі книжки 
Я. Окуневського, що з’явилися друком 
майже синхронно з «Царівною», осели-
ли в поетичній натурі Ольги Кобилянсь-
кої тугу за морем, якого вона так і не по-
бачила й не відчула у своєму житті. Але, 
незважаючи на це, дивлячись на пре-
зент румунської художниці Л. Прунку, 
що з 20-х років і до сьогодні перебуває 
в експозиції літературно-меморіально-
го музею письменниці та завжди викли-
кає подих у численних відвідувачів, — 
пляшку з морською водою — Ольга Ко-
билянська у двох своїх нарисах описала 
море. Пошук таких фактів може забра-
ти ще багато часу, та вже тепер не можна 
не помітити певної подібності між дум-
ками і почуттями Ярослава Окуневсько-
го та думками й почуттями героїв творів 
Ольги Кобилянської. ■

ПОСТАТЬ

Будні і герої з Буковини
Кого змальовувала у своїх творах Ольга Кобилянська

■

Марія ВИШНЕВСЬКА

Що ви знаєте про Ольгу Кобилянську? Написала «Землю» і «Царівну», дружила з 
Лесею Українкою... 
Про маловідомі сторінки з життя і творчості письменниці, що прославила Буко-
винський край і Україну, розмова з доктором філологічних наук, професором ка-
федри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича — Людмилою Ткач.

Ольга Кобилянська. 1898 р. ❙

Ярослав Окуневський.
Фото з Літературно-меморіального 

музею письменниці в Чернівцях.

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

R

1.
Юрій ВИННИЧУК. Лютеція. – Х.: 
Фоліо, 314 с.(п)

53,00

2.
Юрій КОСАЧ. Сузір’я Лебедя. – К.: 
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 400 с.(п)

52,83

3.
Галина ПАГУТЯК. Небесна крав-
чиня. Сер. «Приватна колекція». 
– Л.: Піраміда, 300 с.(п)

38,11

4.
Василь ШКЛЯР. Троща. – Х.: Клуб 
сімейного дозвілля, 417 с.(п)

28,94

5.
Олександр ІРВАНЕЦЬ. Харків-
1938. – К.: Laurus, 240 с.(п)

28,39

6.
Сергей ЛОЙКО. Рейс. – К.: Брайт 
Стар, 448 с.(о)

21,22

7.
Макс КІДРУК. Не озирайся і мов-
чи. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
512 с.(п)

20,67

8.

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ. Розра-
да-гора. Під Вороновим крилом; 
Триб; Зряче перо. – Мукачево: Кар-
патська вежа, 192+813+288 с.(п)

18,83

9.
Наталка СНЯДАНКО. Охайні про-
писи ерцгерцога Вільгельма. – Л.: 
Видавництво Старого Лева, 544 с.(п)

16,83

10.
Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ. Таинс-
твенный Амбал. – К.: Вольф Ю.В., 
160 с.(о)

16,33

11.
Володимир ЄШКІЛЄВ. Гойдал-
ка. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 
431 с.(п)

13,39

12.
Ян ВАЛЕТОВ. 1917; Лучший возраст 
для смерти; Ничья земля. Кн.1,2. – 
Х.: Фоліо, 602+506+522+522 с.(п)

12,83

13.
Володимир ЄШКІЛЄВ. Ситуація 
«нуль», або Побачити Алькор. – 
Х.: Ранок; Фабула, 384 с.(с)

12,72

14.
Марія ГАЛІНА. Автохтони. – Х.: 
Фоліо, 352 с.(п)

12,67

15.
Владислав ІВЧЕНКО. Два пасин-
ки Митрополита. – Брустури: Дис-
курсус, 464 с.(п)

9,33

16.
Девятнадцать стражей; Эпоха 
единорогов. – Х.: Клуб сімейного 
дозвілля, 512+512 с.(п)

9,00

17.

Владислав ІВЧЕНКО. Детективна 
агенція «Буря і натиск»;  Найкра-
щий сищик та помста імперії.  – 
К.: Темпора, 560+532 с.(п)

8,72

18.
Єлизавета МЕЛЬНИЧЕНКО. Ін-
шопланетна Рашка. – К.: Українсь-
кий пріоритет, 296 с.(п)

7,11

19.
Микола ХОМИЧ. Загадка гробни-
ці. – К.: Самміт-Книга, 536 с.(п)

7,11

20.
Олег ШИНКАРЕНКО. Перші ук-
раїнські роботи; Череп. – К.: Люта 
справа, 224+200 с.(о)

6,89

21.
Владислав ІВЧЕНКО. Одного разу 
на Дикому Сході. – Х.: Фоліо, 314 
с.(п)

6,61

22.
Остап УКРАЇНЕЦЬ. Малхут. – Х.: 
Ранок; Фабула, 256 с.(п)

6,28

23.
Олександр ЗАВАРА. Песиголо-
вець. – К.: Видавництво Жупансько-
го, 248 с.(п)

6,06

24.
Сергій ДЕМЧУК. Міжсезоння. – К.: 
Пенмен, 114 с.(о)

5,56

25.
Андрей ВАЛЕНТИНОВ. Аргенти-
на. Квентин; Крабат; Кейдж.– Х.: 
Фоліо, 400+416+432 с.(п)

4,89

26.
Тетяна ПИШНЮК. Божа вивірка. – 
Чернівці: Букрек, 232 с.(о)

4,06

27.
Олег К.РОМАНЧУК. Зоряний крис-
тал. – Л.: Універсум, 276 с.(о)

3,67

28.

Іван СЕМЕСЮК. Фаршрутка; Эва-
люцыя альбо смерць! Прыгоды 
павіяна Томаса. – К.: Люта справа, 
192+192 с.(о)

3,61

29.
Анатолій САХНО. Острів Хо. Поріг 
болю. – К.: Ярославів вал, 504 с.(о)

3,56

30.
Анатолий КРЫМ. Мазепа. Испо-
ведь; Сповідь. – К.: Радуга, 133+133 
с.(о)

3,00

Костянтин РОДИК

По виході «Лютеції» літжурналісти за-
звичай починали так: «Новий роман 
Юрія Винничука…». Тобто, одразу впа-
дали у помилку. «Лютеція» — роман-
резюме. Таке собі портфоліо зі стиле-
корекцією усього раніше написаного. 
Римейк давніших сюжетів. Дайджест 
тем, проблем, персонажів, оправлений 
у модерну рамку. Словом, ребрендинг. 
В одному місці автор навіть підморгнув 
читачеві: «Усе змінюється, зашифро-
вується, тікає в інші виміри, перели-
вається з пустого в порожнє». А що не 
помітили того рецензенти — то й ма-
совий читач поготів. Й усі справедливо 
втішалися справді гарним текстом. По 
закінченні такого майстер-класу го-
диться аплодувати стоячи. Оплесками 
стало цілком адекватне лавреатство.

 Навіть коли помітити, що чималий 
розділ 10.1. дослівно (окрім трьох по-
чаткових фраз) імплементовано з книж-
ки «Груші в тісті» (2010), — це нічого 
не змінює у зацікавленому сприйнятті 
«Лютеції». Винничуків стрийко Зеньо 
зі своїми спогадами — яскравий спалах 
ранньої прози письменника. Таких не-
проминальних феєрверків пам’ятаємо 
чимало, але тепер автор перетворив їх 
ніби на безперервну містерію північно-
го сяйва. Зрештою, ніхто досі не спро-
стував веселої аксіоми Станіслава Єжи 
Леца: «Повторюватися щоразу по-ін-
шому — чи не в цьому, власне, і полягає 
мистецтво?» (Незачесані думки. — К.: 
Дух і Літера, 2006).
 «Лютеція» — це автобіографія мі-
стифікатора, де серед реальних жит-
тєвих спогадів цілком рівноправно по-
чуваються сни. Авжеж, «наилучшим 
окном во внутренний мир служит сно-
видение», — значать науковці (Совре-
менная теория сновидений. — Москва: 
АСТ; Рефл-бук, 1999), і наш автор не 
заперечує: «Сни — це вповзання люди-
ни в себе». 
 Для письменника Винничука сни 
також — процес дезактивації від ден-
ного намулу зайвих вражень та несан-
кціонованих здибанок: «Тільки сни 
залишаються поза межами їхньої до-
сяжності». Сни як приватний простір, 
за шлагбаум котрого зась просотува-
тися різним побутовим «марничкам» 
(чергове втішне слівце, уведене в обіг 
паном Юрієм). Панувати у власних 
снах автор прагне безроздільно, мо-
вляв, «гарну погоду, як і грозу, я ство-
рюю передусім у самому собі».
 І що ж там, усередині Винничука-
сну? «Цукати із заборонених плодів», 
— не роздумуючи, відповів би Лец. Все 
те саме, що й у великих — хіба Лаура-
Беатріче раніше звалася Мальвою Лан-
дою, а тепер іще й Лютецією. Велика 
віртуальна гра. Як означив би Фройд: 
«Я — проти Воно». Або, як уточнив не-
щодавно Ростислав Семків: «Карний 
розшук нашого раціо проти Борделю 
власного несвідомого» (Як писали кла-
сики. — К.: Pabulum, 2016).
 Сюжетним входом до порталу «Сон 
у сні сну» слугує «історія в історії»: 
амурні походеньки поета ХІХ століт-
тя Івана Вагилевича, яка, власне, і пе-
ретворює книжку на «новий роман». 
Приблизно так Андрухович приміряв 
на себе маску Антонича у «Дванадцяти 
обручах», але Винничук відвертіший. 
«Весь шум жизни походит преимуще-
ственно от Эроса», — писав Зиґмунд 
Фройд (О психоанализе. — Москва: 
МГУ, 1980). Усе шумовиння Винничу-
кової прози — від того ж бога.
 Австрійський лікар сумно зітхав: 
«Люди вообще не искренни в половых 
вопросах. Они не обнаруживают сво-
бодно своих сексуальных пережива-
ний, но закрывают их толстым оде-
янием, сотканным из лжи, как будто 
в мире сексуальности всегда дурная 
погода». Натомість під обкладинками 
Винничукових книжок — завжди по-
гідний еротичний клімат. Ба, більше 
— сексу «просто непристойно сором-

итися» («Лютеція»). Ця літературна 
стежина зазвичай укрита ожеледдю, 
і навіть вправні стилістичні акробати 
ламають тут руки-ноги. Винничукові 
вдається не ослизнутися у бруталь-
ність в жодному зі своїх творів (навіть 
у «Житії гаремному», коли поглянути 
на той текст із правдивого боку — як на 
публіци стичну провокацію). 
 Юрій Винничук — елліністичний 
тип, з розвинутим почуттям міри. Що 
дозволяє йому не піддаватися азартній 
спокусі гри (а всі його книжки — ігри, 
театр) у найризикованіших постільних 
колізіях і триматися таки ближче до 
Пісні над піснями, аніж до Анаіс Нін. 
От, до прикладу, в «Лютеції»: поет Ва-
гилевич з комплексами Распутіна (в 
інтерпретації автора, звісно, — не плу-
тати з історичним прототипом) у поєд-
нанні з його la femme fatale Юлією з 
комплексом Роксолани (знов-таки, у 
Винничуковій транскрипції) утворю-
ють легкозаймисту суміш, здатну спа-
лити сюжет на попіл несмаку. Ось уже 
доходить до небезпечної межі: «Юлія 
у хвилях гніву пропонувала від двох 
до восьми тисяч тому, хто б мені від-
тяв прутня». І тут автор різко викру-
чує кермо у бік анекдоту, повторюючи, 
вважай, пірует згадуваного польсько-
го гумориста. («Як належить поводи-
тися, — питав мене один знайомий, — 
коли знаходиш у себе вдома приятеля 
дружини у ліжку з чужою жінкою?»).
 Й усі ці ризиковані маневри відбу-
ваються у ситуації, коли Вагилевич є 
уявною реінкарнацією автора — в ро-
мані прямо на це вказано. Несвідоме, 
яке тут виходить на яв, — погибель-
не для автора, з точки зору класичного 
піару. Проте письменник залишаєть-
ся «незворушний, як письмовий стіл». 
Чому? Бо вміє ефектно зупинитися у 
точці неповернення. Для розуміння 
техніки такої еквілібристики варто за-
лучити голландського філософа Йога-
на Гейзінґу, теоретика Гри: «Потреба 
в ній буває нагальною лише настіль-
ки, наскільки потребує радості від 
гри. Гру можна відкласти чи в будь-
який момент урвати… вона — сама 
свобода» (Homo ludens. — К.: Осно-
ви, 1994). Ю.Винничук завжди уриває 
оповідь саме тоді, як вона вичерпуєть-
ся на радості; ніколи не вагається пе-
ред заміною логіки на deus ex machine 
— машина цього бога у нього завжди 
прогріта («— Що це таке? — Не знаю. 
Час від часу з’являються дивні речі 
нізвідки. Просто виринають і почина-
ють існувати десь поруч»). Зрештою, 
як каже Стівен Кінг, «можливо, біль-
шість людей не так би себе повели… 
але саме так більшість із нас хотіли 
би вчинити. І чи ж не хотілося б нам 
мати deus ex machine у своєму жит-
ті?» (Про письменство. — Х.: Клуб сі-
мейного дозвілля, 2017).
 «Який же має бути правильний 
спосіб життя?» — запитує Гейзінґа 
й відповідає, ніби рецензує творчість 
Винничука: «Життя має бути грою». 
Так, «це його стихія. Ба-Бо-Бі: бала-
ган, бордель, бібліотека» («Лютеція»). 
Окрім Вагилевича та Юлії, «публі-
ка там була дуже строката: фарців-
ники, перевдягнені мєнти і кагебіс-
ти, проститутки, грузини, поляки і 
командіровочниє». Плюс наскрізний 
трикстер-альтер-еґо усієї принадної 
винничуківщини — «талановитий, 
ба, навіть геніальний шарлатан».

 Але є в «Лютеції» і помітний ґандж. 
Байдуже, що клуб сновид у Винничука 
є перелицьованою спілкою терористів 
з Честертонової «Людини, котра була 
Четвергом» (там імена персонажам да-
ють дні тижня, тут — колода карт; і в 
обидвох випадках ядерним реактором 
оповіді є світова змова). Травестія — 
вічнозелена гілка письменства. Проте 
Велика Битва в «Лютеції» — не надто 
зграбна алегорія довічного протисто-
яння України з Москвою. Це, радше, з 
публіцистичного арсеналу Ю. Винничу-
ка, який, гадаю, помітно поступається 
його «фікшену». Зрозуміло, що звіро-
люди з «Лютеції» — донецькі ватники 
(але ж слово «волонтери» в історії з по-
заминулого сторіччя виглядає виразно 
штучно, ні?). Либонь, це наслідки над-
мірного співжиття письменника з ФБ, 
де кількість механічних лайків таки 
здатна запаморочити будь-кого.
 Вважаю Юрія Винничука серйозним 
політаналітиком — але виключно на те-
рені власне літератури. У першій ново-
українській антиутопії «Ласкаво проси-
мо в Щуроград» (1989) він сягає рівня 
впливу Орвеллового роману «1984». На 
жаль, впливу гіпотетичного, бо тодіш-
ній український читач геть не був адек-
ватний британському. Ю. Винничук, 
здається, розуміє цю неадекватність і 
стукає у двері ФБ. Чи не даремно? Ро-
зумним людям досить «Щурограду», а 
щодо решти, як сказав би Достоєвскій, 
«на что вам был весь этот народ? Надо 
было связаться с людишками! Зачем, 
для чего? Соединять общество? Да раз-
ве они соединятся, помилосердствуй-
те!» (Бесы. — К.: Борисфен, 1994).
 Торік вийшов 3-й том навчального 
посібника «Історія української літера-
тури ХХ — поч. ХХІ ст.» (К.: Академія) 
під редакцією професора В. Кузьмен-
ка — там, у розділі «Художні здобут-
ки прози», оглянуто творчість низки 
справді добрих нинішніх прозаїків, але 
не знайшлося місця Юрієві Винничу-
кові, помітно вищому за більшість пре-
зентованих. Така ось університетська 
профприданість.
 Та попри те — Винничук є і буде. Бо 
— «я дуже плідно провів день. Я жив» 
(Є.Лец). Це — про всі й кожну окремо 
книжки Юрія Винничука. І про його 
читачів. ■

* У підномінації оцінювали 58 видань

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО 
/ жанрова література

Офіційні результати Всеукраїнського рей-
тинґу «Книжка року’2017». R — рейтинґ 
видання: кількість набраних балів поділена 
на кількість експертів номінації.
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Ребрендинг 
містифікатора:
буття у Грі
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Супчик для гурманів
 Авторка цього рецепта запев-
няє, що це оригінальний та дуже 
смачний пісний супчик із кун-
жутом та квасолею. Спробуйте, і 
обов’язково смак першої страви 
вас приємно здивує.
 Інгредієнти: 200 г білої квасолі, 
3-4 картоплини, морквина, цибу-
лина, помідор, чайна ложка суше-
ної зелені орегано, зелень петруш-
ки, половина чайної ложки зерен 
французької гірчиці, чайна ложка 
кунжуту, столова ложка меленої 
паприки, олія, 2-2,5 літра води.
 У каструлю налити холодну 
воду, покласти квасолю і поста-
вити на сильний вогонь. Квасолю 
краще замочити на ніч у воді. Піс-
ля закипання варити квасолю пів-
години на сильному вогні. Далі 
варити на середньому вогні до го-
товності. Поки квасоля вариться, 
потрібно приготувати овочеву за-
правку. Очисти цибулю і моркву. 
Цибулю порізати напівкільцями, 
моркву натерти на крупній тертці.
 Налити в сковорідку столову 
ложку соняшникової олії, нагрі-
ти і покласти зерна гірчиці та кун-
жут. Обсмажити протягом хвили-
ни. Потім додати цибулю і моркву, 
обсмажити 3-5 хвилин.
 З помідора зняти шкірку (якщо 
помідор обдати окропом, тоді 
шкірка легко зніметься). Наріза-
ти дрібно помідор і протушкувати 
з цибулею та морквою 2 хвилини. 
Додати паприку. Перемішати та 
обсмажити овочі ще пару хвилин.
 У каструлі з квасолею части-
на води обов’язково випарується. 
Тож необхідно долити необхідну 
кількість гарячої води. Картоплю 
очистити від шкірки та нарізати 
кубиками. Покласти в каструлю 
до квасолі і варити  5 хвилин. До-
дати сушену зелень орегано та по-
солити за смаком.
 Закрити каструлю кришкою і 
варити на помірному вогні ще 5-8 
хвилин. Готовий суп подавати із 
зеленню. 

Котлети і тефтелі — скуштувати 
і полюбити
 Приготуйте овочеві котлети 
або тефтелі, і ви обов’язково буде-
те задоволені результатом, — ра-
дить Катерина Скрябіна. — Легкі 
та поживні, і з мінімумом калорій, 
які особливо не бажані навесні. 
До того ж, такі овочеві страви за-
хочеться готувати і після посту — 
перевірено! 

 Інгредієнти: 500 г капусти, 
500 г моркви, 100 мл води, 100 г 
манки, столова ложка соняшнико-
вої олії , сіль, панірувальні сухарі.
 Очищену капусту тонко на-
шаткувати, моркву натерти на 
дрібній тертці. Овочі з’єднати в 
каструлі та залити водою. Дати 
закипіти, додати сіль і ложку рос-
линної олії. Зменшити вогонь і на 
слабкому вогні тушкувати до тих 
пір, поки морква з капустою ста-
нуть м’якими. 
 Обережно засипати в каструлю 
манну крупу, помішуючи, щоб не 
утворилося грудочок. Проварити   
10 хвилин на мінімальному вогні. 
Зняти з плити і залишити охоло-
нути. Надати овочевій масі фор-
му котлет, обваляти в паніруваль-
них сухарях та обсмажити на олії 
в добре розігрітій сковороді.
 Овочеві тефтелі також вам сма-
куватимуть і після посту. Вони не 
потребують особливих кулінарних 
навиків та гарно смакують, як са-
мостійна страва.
 Потрібно: 200 г рису, 200 мл 
води , 500 г печериць, велика цибу-
лина, морквина, 0,5 чайної ложки 
хмелі-сунелі, чорний перець, сіль 
за смаком, 4 столові ложки рослин-
ної олії, 2 столові ложки борошна.
 Соус: 200 мл томату, лавровий 
лист, сіль за смаком.
 Рис відварити на невеликому 
вогні в 2 стаканах води з додаван-
ням 0,5 чайної ложки солі. Очис-
тити моркву та цибулю. Моркву 
натерти на дрібній тертці, цибу-
лю порізати півкільцями. Дрібно 
нарізати гриби. На рослинній олії 
з додаванням спецій та солі обсма-
жити цибулю, моркву і гриби.
 Рис змішати з обсмажени-
ми овочами. Сформувати теф-
телі, потім обкачавши в борошні, 
викласти їх в форму. Тефтелі за-

лити томатом або ж змішати 4 сто-
ловими ложками томатного соусу 
(пасти) з 150 мл води. Додати сіль 
та лавровий лист. Випікати в ду-
ховці, розігрітій до 180 градусів 30-
40 хвилин.

Конверти для перекусів
 Струнка полтавчанка Катери-
на розповідає, що ще зі студентсь-
ких років зацікавилась темою здо-
рового харчування. Тоді ж зіткну-
лася з проблемою — складністю 
дотримуватись регулярності при-
йому їжі, студенти зрозуміють. 
Але швидко знайшла рішення: 
необхідно продумувати свій ра-
ціон на весь день, а для цього 
обов’язково приготувати декіль-
ка перекусів. І це можуть бути не 
тільки салати, фрукти або сухоф-
рукти. «Наприклад, я обожнюю 
овочі в лаваші, — каже вона. — 
Смачна та поживна страва. За на-
чинку можна використати най-
різноманітніший мікс сирих або 
ж тушкованих овочів. А конвер-
ти-рулети з лаваша дуже зручно 
брати із собою. Картопля, мабуть, 
найпоширеніший овоч у приго-
туванні страв, особливо в піст. А 
хотілося б трішки різноманіття... 
А як вам ось такий рулет із лаваша 
з грибами та картоплею?».
 Інгредієнти: 500 г картоплі, 
200 г грибів, цибуля, зелень, со-
няшникова олія, сіль, перець за 
смаком.
 Очищену картоплю відварити в 
підсоленій воді до готовності. Нарі-
зати дрібно цибулю. Підсмажити її 
на соняшниковій олії протягом 2-3 
хвилин, додати гриби та готувати 
ще 7-10 хвилин. Картоплю потовк-
ти, використавши 50 мл картопля-
ного відвару, додати гриби з цибу-
лею та рубану зелень.
 Начинку посолити та попер-

чити на власний смак. На лист ла-
ваша викласти шар начинки та 
згорнути рулетом. Нарізати неве-
ликими шматочками та обсмажи-
ти на розігрітій сковороді з обох 
сторін.

Страва рухливої сучасної людини 
— рис з овочами
 Цю страву часто радять тим, 
хто займається спортом, танцями 
тощо, хто слідкує, щоб їжа була 
корисна та смачна. Сучасний ритм 
життя дуже динамічний. І здава-
лося б, неможливо знайти час для 
приготування корисної та смач-
ної їжі. Але з «розумною» техні-
кою можливе все! — мотивує на 
корисне харчування лікар. 
 Тож за допомогою мультивар-
ки приготуємо легку та поживну 
страву — пісний рис з овочами. 
 Інгредієнти: 200 г пропареного 
рису, 300 мл води, 100 мл томатно-
го соку, 100 г горошку, 200 г бро-
колі, морква, цибуля ріпчаста, 
столова ложка приправи для пло-
ву, сіль за смаком, 2 столові лож-
ки соняшникової олії.
 Очистити дві морквини — одну 
нарізати кружечками , другу на-
терти на тертці. Налити в чашу 
мультиварки 2 столові ложки рос-
линної олії і в режимі «Випічка» 
обсмажити моркву кілька хви-
лин. Дрібно порізати цибулю, до-
дати до моркви і готувати до золо-
тистого кольору. Додати горошок, 
броколі, добре перемішати.
 Промити рис до чистої води, 
викласти в мультиварку. Налити 
томатний сік і воду, додати сіль і 
спеції, добре перемішати. Вклю-
чити режим «Рис». Мультиварка 
сповістить про готовність страви. 
Після завершення приготування 
не відкривати кришку 10 хвилин, 
щоб страва настоялася. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Кулінарна творчість Великого посту
Майстер-клас з пісних новотворів від полтавчанки Катерини Скрябіної

■

Кавовий пиріг.
Фото з власного архіву Катерини Скрябіної.

❙
❙

НА ДЕСЕРТ

 З апельсиновим настроєм
 Катерина каже, що ця аромат-
на випічка містить у своєму складі 
любов та натхнення, і ділиться ре-
цептом.
 Інгредієнти: 430 г борошна, 
100 мл соняшникової олії, 100 мл 
кип’яченої води, 100 мл апельсино-
вого чи лимонного соку, по чайній 
ложці харчової соди і кориці, 200 г 
цукру, 150 г родзинок, апельсин. 
 Апельсин обдати окропом. На 
дрібній тертці натерти цедру апель-
сина: тільки помаранчеву частину 
без білого прошарку. З апельсина 
вичавити сік. 
 У глибоку миску висипати цук-
ровий пісок і вилити рослинну 
олію. Добре перемішати. Дода-
ти цедру, воду, апельсиновий сік і 
розмішати. Соду погасити лимон-
ним соком або оцтом. Потім вили-
ти в миску до решти інгредієнтів. 
В цю суміш части нами додати про-
сіяне борошно та корицю. Замісити 
тісто. 
 Родзинки ретельно промити, 

обсушити та перемішати зі столо-
вою ложкою борошна. Додати в 
тісто та перемішати.
 Форму для кексів змастити 
рослинною олією і злегка притру-
сити борошном.  Викласти тісто, 
рівномірно його розподіливши.
 Випікати пісний апельсиновий 
кекс у духовці, розігрітій до 180 
градусів, приблизно одну годи-
ну. Готовому кексу дати охолонути 
і викласти його на таріль.  Посипа-
ти цукровою пудрою і прикрасити 
апельсиновою цедрою.
 А пісний кавовий пиріг з род-
зинками, на мою думку, взагалі 
неймовірна насолода. Тому я спе-
ціально для себе попросила в Ка-
терини цей рецепт і вже готова під-
твердити свої попередні уявлення 
про нього: справді святковий пиріг!
 Інгредієнти: борошно 250-300, 
розчинна кава — 2 чайні ложки, 
цукор — 200 г, мед — 2 столові 
ложки, сода — чайна ложка, род-
зинки — 100 г, цукрова пудра — 
чайна ложка, дрібка солі.
 У гарячу воду (250 мл) додати 
2 чайні ложки розчинної кави і роз-
мішати. 
 За рецептом необхідно 250 мл 
міцної кави, тому треба врахувати: 
якщо заварювати мелену, то час-
тина піде в осад. У гарячу каву до-
дати цукор, мед, сіль, розчинити і 
дати охолонути. До родзинок до-
дати столову ложку борошна і пе-
ремішати. Обсипання родзинок бо-
рошном необхідно для того, щоб 
при випіканні вони не опускали-
ся на дно пирога. Коли рідина охо-
лоне до кімнатної температури, до-
даємо в неї соду (не гасимо).
 Борошно просіяти і невелики-
ми частинами додати в тісто. Також 
паралельно всипати родзинки. Все 
добре збити вінчиком. У результаті 
повинно вийти тісто трохи густіше, 
ніж на оладки. Залишити тісто від-
почити на 20 хвилин. Форму для 
випікання присипати борошном. 
Вилити в неї тісто і випікати в ду-
ховці приблизно 60-80 хвилин при 
температурі 180 градусів. Готовий 
пиріг посипати цукровою пудрою.
 Катерина Скрябіна як щира 
полтавчанка готує чудові леген-
дарні галушки. Це і не дивно: вона 
живе на землі, про яку мріяла. 
Каже, що перед вступом на нав-
чання мала кілька серйозних спе-
ціальностей на вибір. «Але вибра-
ла більше за покликом серця — 
хотіла жити на Полтавщині. Місця, 
про які писав Гоголь, — моя мрія 
життя» — каже дівчина. Рецепта-
ми полтавських галушок, які відно-
сяться до скоромних страв, та ін-
шими смачними і корисними сма-
коликами вона ще ділитиметься 
з читачами. А наразі кожному ба-
жає тримати піст так, як хто може. 
І, звісно, смачного!

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Таки піст — це безмежний простір як для думок, так і для добрих справ чи цікавих творінь: думки ніби самі по 
собі шукають способи очищення, руки — гарних дій, а уява — майданчиків втілення своїх фантазій. І тривалий 
піст — Великий — який маємо нині, справді відкриває для людини багато нових її граней. Полтавчанка Катери-
на Скрябіна, лікар-стоматолог за фахом, але лірик і поет у душі від самого народження, свою уяву спрямовує 
на готування ексклюзивних пісних став, які відразу стають кулінарними хітами. Проте піст для неї  не лише їжа. 
«Під час посту наша душа та тіло очищуються. Вони стають вразливі. І завдання очищення полягає в тому, щоб 
ми навчилися тримати душу й тіло в чистоті та праведності».
Катерина — з тих людей, які свої міркування підтверджують власними справами. «Уже другий рік, як до-
тримуємося посту з майбутнім чоловіком. От і не вірили мені знайомі й близькі, що без яєць, молочних 
продуктів чи м’яса можна смачно поїсти, та ще й цілий піст витримати! Минулого року напридумувала 
рецептів, начиталась з книжок та інтернету. А в цьому році коханий запропонував вести ще й блог. Каже: 
от побачиш, комусь і користь принесуть, і покажеш наочно, як можна готувати в піст. І скажу чесно, всі 
рецепти з посту приживаються і в інші дні. Вони ж і справді смачні!». 
Так всоте підтверджується думка про те, що кухня — чудовий майданчик для експериментів. І дуже 
важливо при цьому, щоб відчувалася підтримка і вдячність людей, для кого страви готуються. 
«Адже його заслуга велика, — продовжує Катерина про свого головного «дегустатора». — Ще й усі 
мої кулінарні творіння куштувати. Частіше вдалі, але ж буває й по-різному».
На запитання, що з власних кулінарних «винаходів» порадить полтавчанка, вона відповіла: «Мені здається, 
матимуть успіх легенькі супчики, приміром, той що з кунжутом, і розсольник. Вони справді дуже смачні і 
від них одразу шлунок «втішається». А ще мені подобаються котлети з буряка і квасолі та капусти і моркви 
(останні стали для мене відкриттям! Я готувала за різними рецептами, але цей — ну справжній шедевр!). 
Смакуватимуть у лаваші овочева шаурма та картопляні рулети (їх зручно брати як перекус), лобіані (зручні 
для перекусу і мають квасолю — повноцінний білок). І для любителів смаколиків — пироги. За відгуками 
знаю, що сподобався кавовий. Ще дуже смачний та простий з сухофруктами. Корисні та неймовірно смачні 
домашні цукерки з мигдалю та сухофруктів. Та й мигдаль можна замінити волоським горіхом чи арахісом, 
чи вишенькою...». Отже, є з чого вибирати. Вправна господиня Катерина Скрябіна.❙

Овочеві котлетки.❙
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«Швидше за все, нинішній сезон був останнім для мене».Юлія Джима
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Підсумки нинішнього біат-
лонного сезону підбиватимуть 22-
25 березня в російській Тюмені. 
Щоправда, участь у дебютному для 
цього міста та заключному для Куб-
ка світу-2017/2018 етапі братимуть 
не всі представники біатлонної елі-
ти. До числа тих, хто через систе-
матичне порушення Росією анти-
допінгових правил вирішив бой-
котувати російський етап КС, до-
лучилися й українські «стріляючі 
лижники», відтак кубкові баталії, 
котрі минулого тижня точилися в 
норвезькому Холменколлені, ста-
ли завершальними для вітчизня-
них біатлоністів в олімпійському 
сезоні. 
 Звісно, робити висновки висту-
пу українських біатлоністів у се-
зоні 2017/2018 років без озиран-
ня на Зимові ігри у Пхенчхані 
безглуздо. А там, у морозній та 
вітряній Південній Кореї, на жаль, 
ані чоловічій, ані жіночій команді 
не вдалося навіть близько проде-
монструвати свої найкращі мож-
ливості. Як кажуть спортсмени, 
їхні кондиції в Пхенчхані були да-
лекими від оптимальних. Щодо іс-
торії з жіночою збірною, то її сло-
венський наставник Урош Веле-
пець відзначив, що тривалi хво-
роби його підопічних, власне, й не 
дозволили їм вийти на пік форми. 

Щодо чоловічої команди, то в їхнь-
ому випадку перепоною на шляху 
до високих результатів на Олім-
піаді-2018 могли стати прорахун-
ки тренерського штабу на чолі зi 
словаком Юраєм Санітрою в пи-
танні адаптації-акліматизації. Не 
раз відзначалося, що у Пхенчхані 
наша чоловіча команда жила за 
європейським часом, при тому що 
часова різниця між столицею ОІ-
2018 та Києвом становить сім го-
дин. Подейкували, що впродовж 
деякого часу такої ж практики до-
тримувалися й у жіночій команді, 
утім, як наголошувала Олена Під-
грушна, природа брала своє й зму-
шувала спортсменок прокидатися 
разом із сонцем, хоча, згідно з тре-
нерським задумом, їхній організм, 
зорієнтований на європейський го-
динник, мав ще спати й спати.
 Якщо Олімпіада загалом ви-
йшла для українських біатлоністів 
провальною, то, повернувшись до 
Європи, вітчизняні «стріляючі 
лижники» спромоглися на кіль-
ка знакових стартів у Кубку світу. 
На етапі у фінському Контіолах-
ті наша змішана «естафета» виг-
рала «срібло», а у Холменколлені 
Юлія Джима за підсумками сприн-
ту піднялася на третю сходинку 
п’єдесталу. Третій у сезоні персо-
нальний успіх Джими згладив гір-
коту від командних невдач «синьо-
жовтих» на передостанньому етапі 

КС-2017/2018.
 Найбільш очікуваними та 
не менш принциповими для ук-
раїнського біатлону були чолові-
ча та жіноча естафетні гонки в 
Холменколлені, адже від них ба-
гато в чому залежала кількість на-
ших репрезентантів у наступному 
сезоні КС. Підсумкове восьме міс-
це нашої жіночої четвірки та 12-те 
— чоловічої не дозволило серйозно 
поповнити очковий доробок Украї-
ни в Кубку націй, від місця в яко-
му, загалом, і залежить кількість 
квот на наступний змагальний се-
зон.
 І хоча формально обидві наші 
збірні досі перебувають у ста-
рих квотних рамках, існує висо-
ка ймовірність того, що після ета-
пу в Тюмені наша жіноча коман-
да в Кубку націй опуститься ниж-
че п’ятого місця, котре гарантує 
країні максимальну квоту в шість 
спортсменів, а чоловіки випадуть 
iз «топ-10», чим зменшать iз п’яти 
до чотирьох своє представництво в 
гонках майбутнього КС.
 Іншою не надто приємною для 
вітчизняного біатлону новиною 
може стати бажання найуспішні-
шої в нинішньому сезоні українсь-
кої біатлоністки Юлії Джими за-
вершити свою кар’єру. «Відчуваю, 
що вже переросла свій рівень», — 
заявила олімпійська чемпіонка 
2014 року. ■

Один із лідерів українського жіночого біатлону Юлія Джима 
не виключає завершення своєї кар’єри.
Фото прес-служби IBU.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

На кого перевести стрілки?
Українським біатлоністам «світить» зменшення квот на наступний сезон у Кубку світу

■

Григорій ХАТА

 Як і минулого сезону, в фінальній 
серії української хокейної ліги знову 
протистоять «Донбас» та «Кременчук», 
щоправда, цього разу говорити про чем-
піонську інтригу взагалі не доводить-
ся, оскільки в поточному сезоні чинний 
чемпіон виглядає на дві голови вище, 
ніж усі його опоненти разом узяті. 
 Навряд чи подібна характеристика  
виглядає перебільшенням, адже регу-
лярний чемпіонат донецький клуб за-
вершив практично без втрат, зазнавши 
в ньому лише однієї поразки. За кіль-
ка днів наприкінці «регулярки» підо-
пічні Сергія Вітера в гостях сенсаційно 
програли «Білому барсу» — 2:5. Цікаво, 
що повернути боржок своїм кривдникам 
у нинішньому розіграші «Донбас» уже 
не зможе, оскільки білоцерківський ко-
лектив, другий — за підсумками «регу-
лярки» — не зумів пробитися до «золо-
тої» серії, програвши у півфіналі чинно-
му віце-чемпіону з Кременчука.
 За підсумками регулярного чемпіо-
нату, в якому кожна з шести команд-

учасниць провела по 40 матчів, «Кре-
менчук» відстав від «барсів» на дев’ять 
пунктів. Проте півфінальна серія завер-
шилася повністю на користь команди з 
Полтавщини, котра не дозволила вищо-
му за рейтингом опоненту виграти бо-
дай один поєдинок. Кожен із трьох пів-
фінальних поєдинків за участі «Кремен-
чука» та «Білого барсу» мав закручений 
сценарій. У двох iз них суперники грали 
«овертайм», утім щоразу сильнішим ви-
ходили підопічні Олександра Савицько-

го — за сумісництвом  головного тренера 
національної збірної України.
 «Шкода, що в «плей-оф» не виграли 
жодного матчу. Але до хлопців у мене 
немає жодних претензій, вони старали-
ся, віддали всі сили, отримавши, в під-
сумку, бронзові нагороди», — так про-
коментував завершення сезону настав-
ник «барсів» із Білої Церкви Костянтин 
Буценко.
 Варто відзначити, що у нинішньому 
сезоні «плей-оф» розпочався з чверть-

фінальної стадії (проходив за футболь-
ним принципом двох матчів «на виліт»), 
в якій команди, що в «регулярці» посіли 
третє-шосте місця, боролися за путівки 
до півфіналу, куди автоматично проби-
лися «Донбас» та «Білий барс».
 Цілком очікувано, що двоматчеве 
протистояння третьої («Кременчук») 
та шостої («Вовки») за рейтингом ко-
манд регулярного чемпіонату заверши-
лося переконливою перемогою хокеїстів 
із Кременчука — 10:4. У протистоянні 
ж четвертої та п’ятої команд «регуляр-
ки»  («Динамо» та «Галицьких левів», 
відповідно)  все вирішила одна шайба — 
6:5.
 Водночас шансів на успіх у півфіналі 
харківські динамівці взагалі не мали, 
розгромно програвши «Донбасу» кожен 
із трьох поєдинків. 
 З упевненої перемоги розпочав до-
нецький колектив і фінальну серію (3:0), 
котра точитиметься до чотирьох звитяг 
однієї з команд фіналістів. ■

Футбол
 Чемпіонат України. Перша ліга. Матчі 23-го 
туру. «Кремінь» — «Миколаїв» — 2:2, «Балкани» 
— «Десна» — 1:2, «Нафтовик» — «Геліос» — 0:1, 
«Жемчужина» — «Рух» — 0:1, «Оболонь-Бровар» 
— «Колос» — 2:4, «Арсенал» — «Полтава» — 3:1.
 Лідери: «Арсенал» — 58, «Полтава» — 50, «Ін-
гулець» — 45 (22 матчі), «Колос» — 44, «Десна», 
«Геліос» — 43... ■

ХРОНІКА■

ХОКЕЙ

На дві голови вище
■

У першому матчі фіналу хокейного «плей-оф» «Донбас» упевнено здолав «Кременчук».
Фото з сайта uhl.com.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Плей-оф». Фіналь-
на серія (до чотирьох перемог). Перша гра. 
«Донбас» — «Кременчук» — 3:0.
 Півфінали (до трьох перемог). «Донбас» 
— «Динамо» — 6:2, 9:0, 9:2. «Білий барс» — 
«Кременчук» — 1:2 ОТ, 3:5, 4:5 ОТ.

■

Боротьбу за чемпіонський 
титул у поточному 
чемпіонаті країни 
ведуть дві найсильніші 
команди попереднього 
розіграшу
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ПОГОДА■

Роберт Опаленик: Ми завжди за глядачів, але не завжди за владу
Шеф-редактор популярного телетижневика розмірковує про суб’єктивну складову у сюжетах, 
розповідає про скрупульозність Алли Мазур і апелює до фото... Олега Винника
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 Директор підприємства запитує 
головного бухгалтера:
 — У нас люди коли зарплату 
востаннє отримували?
 — Два мiсяцi тому.
 — А на рахунку гроші є?
 — Ні.
 — А люди на роботу ходять?
 — Ходять.
 — Давай тоді за вхід гроші брати.

* * *
 Hа іспиті професор запитує не-
дбайливого студента:
 — Ви знаєте, що таке іспит?
 — Іспит — це бесіда двох розум-
них людей, — відповідає студент.
 — А якщо один iз них дурень? 
— цікавиться професор.

 Студент спокійно каже:
 — Тоді другий не отримає сти-
пендії.

* * *
 Директор натискає на кнопку і 
каже своїй секретарці:
 — Чай, будь ласка!
 Голос iз динаміка:
 — Іване Івановичу, ви може-
те мене хоча б у вихідні залишити в 
спокої? Відійдіть від домофона!

* * *
 — Моню, в мене є геніаль-
ний план: давайте разом відкриє-
мо ювелірний магазин де-небудь на 
П’ятій авеню.
 — Давайте краще так: ви відкри-
ватимете, а я стоятиму на шухері.

По горизонталі:
 1. Порода собаки, в якого шкіри 
в півтора рази більше, ніж треба. 4. 
Знаряддя праці оператора. 9. Фран-
цузький священик, лікар, ботанік, а 
також письменник, автор сатирич-
ного роману «Гаргантюа і Пантагрю-
ель». 10. Вісник Бога, покликаний за-
хищати людину від біди. 11. «Цить, 
дитя, не плач, дам із медом ...» (на-
рода примовка). 12. Широка проїз-
на дорога. 14. Відроджена з небуття 
мова Ізраїлю. 16. «Цар-...» — одна з 
найвідоміших картин Катерини Біло-
кур, викрадена в Парижі. 17. Італій-
ський вчений і мислитель епохи Се-
редньовіччя, спалений у Римі інк-
візицією в 1600 році. 21. «Ще треті 
... не співали, ніхто ніде не гомонів. 
Сичі в гаю перекликались і ясен раз у 
раз скрипів». (Тарас Шевченко). 24. 
Тасьма із золотих чи срібних ниток як 
один з елементів форменного одя-
гу. 26. Сленгова назва мільйона (до-
ларів, гривень). 27. Непролазні хащі. 
28. Доведена до кипіння вода. 29. 
Жіноче ім’я, що перекладається як 
«королева». 30. Хутряна шапка, еле-
мент національного вбрання кубансь-
ких козаків чи народів Кавказу.
По вертикалі:
 1. Копчена риба в олії, з якою ви-
ходять смачні бутерброди. 2. Робоче 
закрите приміщення на верхній па-
лубі на кораблі. 3. Видимий резуль-

тат цілеспрямованої дії. 5. Плем’я 
американських індіанців. 6. Ім’я 
американського письменника і пое-
та, «батька» детективного жанру. 7. 
Пригодницький роман Олексія Толс-
того про політ на Марс. 8. Пола чо-
ловічого піджака чи пальто до ви-
різу ззаду. 13. Морська видра. 15. 
Рясні весняні сходи жита. 18. Попу-
лярна іграшка, коліщатко на підшип-
нику, яке треба крутити, щоб заспо-
коїтися. 19. Бальний танець із лати-
ноамериканської програми. 20. Кан-
целярський предмет для закріплення 
паперу на дошці. 22. Лідер гурту, за-
водій. 23. Давньогрецька назва міс-
та Троя. 24. Короткий образний вис-
лів, сентенція філософського чи пов-
чального змісту, викладений у віршах 
або ритмічній прозі. 25. Знаменитий 
іспанський поет і драматург.

Кросворд №31
від 20 березня
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 Хто з нас не мріє зірвати джек-пот у ло-
терею і стати мільйонером? Однак, як пока-
зує досвід, до великих грошей треба ще й го-
лову на плечах мати. Інакше справдиться на-
родна приказка: «Як прийшло, так і піде». А 
часом наслідки можуть бути і більш катаст-
рофічними.
 Приблизно таке сталося з 55-річним аме-
риканцем Джеймсом Аленом Хейєсом. У 1998 
році він виграв у лотерею 19 мільйонів доларів. 
На радощах чоловік вирішив сповна відчути 
всі принади життя і підсів на героїн, витрачаю-
чи в тиждень більше тисячі доларів. Дружина, 
не витримавши такого, подала на розлучення, 
відсудивши половину виграшу. Але й це не зу-
пинило Хейєса — за кілька років він спустив 
на вітер усі гроші і навіть продав будинок, щоб 

погасити борги, а сам переселився до гаража.
 Але наркотики вимагали свого. І тоді чо-
ловік пішов шляхом найменшого спротиву — 
спробував пограбувати банк. Погрожуючи піс-
толетом, він простягнув касиру записку з пог-
розами. І це спрацювало. Коли ж закінчилися 
і ці гроші — Хейєс знову пішов до банку.
 Нині поліція підозрює чоловіка у здійснен-

ні 11 нальотів, скоєних лише минулого року на 
загальну суму 39 424 доларів. Сам Хейєс поки 
що зізнався лише в чотирьох пограбуваннях. 
 Тепер у нього буде досить часу, щоб обмір-
кувати свою поведінку. Але передусім його че-
кає тривале лікування від наркотичної залеж-
ності. Бо без цього жодне перевиховання не 
дасть результату. ■

Аліса КВАЧ

 Для Америки акторство і політика — речі 
більш, ніж сумісні. Згадаймо, як кілька років 
поспіль головний Термінатор усіх часів і на-
родів Арнольд Шварценнеггер був губернато-
ром Каліфорнії, а Рональд Рейган узагалі став 
президентом країни. До їхнього кола може 
приєднатися і актриса Сінтія Ніксон, відома 
за роллю Міранди у серіалі «Секс і місто», 
яка заявила, що балотуватиметься в губер-
натори штату Нью-Йорк. Щоб показати, що 
все серйозно, вона розмістила у Twitter пер-
ший рекламний ролик, у якому розповіла, що 
все життя прожила в Нью-Йорку — спочатку 
з мамою в однокімнатній квартирі на п’ятому 
поверсі, пізніше — з власною родиною.  
 Сінтія Ніксон є активним прихильни-
ком Демократичної партії і в політиці вже 
не новачок — кілька років тому вона пра-
цювала у передвиборчому штабі нинішньо-
го мера Нью-Йорка Білла Де Блазіо, а також 
була активісткою руху за легалізацію одно-
статевих шлюбів у США. До речі, сама вона 
також живе з подругою, Крістін Маріононі, 
разом з якою виховують сина Макса Еллінг-
тона та трьох вдасних дітей. У своїй програ-
мі Сінтія також зазначила, що боротиметься 
проти дискримінації та незаконних арештів, 
обіцяє відремонтувати метро і зробити до-
ступнішою медицину.

 Вибори призначені на 6 листопада і голо-
вним її суперником може стати нинішній губер-
натор штату Ендрю Куомо. Поки що Нік-
сон підримують 19% виборців, але 
політичні аналітики високо оціню-
ють її шанси на перемогу. 
 Цікаво, що екранна ге-
роїня Сінтії Ніксон у філь-
мі «Секс і місто» Міран-
да Гоббс багато в чому 
схожа на актрису 
— вона так само 
є активісткою, 
має юридич-
ну освіту і бо-
реться за пра-
ва жінок. От 
тільки продюсе-
рам фільму, які ви-
рішили знімати чер-
говий сезон, тепер до-
дасться головного болю. І 
так уже нерозлучна четвірка 
подруг перетвориться на трійку 
— через публічний конфлікт Сари 
Джесіки Паркер та Кім Кетролл остан-
ня категорично відмовилася від зйо-
мок, тож її героїні, Саманті Джонс, 
доведеться терміново померти. А 
дві смерті на один фільм — 
це занадто. ■

ОТАКОЇ!

Не в грошах щастя
У США чоловік, який виграв 19 мільйонів 
доларів, став серійним грабіжником банків

■

НОВА РОЛЬ

Губернатор Міранда
Зірка фільму «Секс і місто» може очолити 
штат Нью-Йорк

■

Сінтія Ніксон.❙

22 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. На дорогах оже-
ледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-6...-8, удень -1...+1.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -9...-11, удень -1...+1. Яремче: вночi -9...-11, удень 
-1...+1. . Мiжгiр’я: вночi -9...-11, удень 0...+2. Рахiв: -9...-11, 
удень 0...+2.

20 березня висота снігового покриву становила: Дрого-
бич — 12 см, Стрий — 9 см, Славське — 10 см, Плай — 
80 см, Мiжгiр’я — 24 см, Рахiв — 24 см, Долина — 20 см, 
Івано-Франкiвськ — 16 см, Яремче — 32 см, Коломия 
— 24 см, Пожежевська — 99 см.
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